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1 Обща характеристика на града, общината 

1.1 Местонахождение, граници, пространствени и икономически връзки на различни нива 

Община Враца е огласена с Указ №2295 от 26.12.1978 г. със седалище град Враца. В състава на общината се 
включват 23 населени места – един град и 22 села с общо население 73 894 жители (01.02.11 г.).: гр. Враца; с. 
Веслец, с. Върбица, с. Згориград, с. Косталево, с.Лютаджик, с. Нефела, с. Паволче, с. Челопек, с. Бели Извор, с. 
Власатица, с. Мраморен, с. Чирен, с. Баница, с. Мало Пещене, с. Оходен, с. Вировско, с. Голямо Пещене, с. Горно 
Пещене, с. Лиляче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Девене.  
 
Общината е разположена в Северозападна България на площ от 679 кв.км. Обхваща части от Дунавската равнина и 
Предбалкана (Врачанска планина - попада в територията на Природен парк “Врачански Балкан”). Граничи с 
общините Вършец, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Своге. Общата дължина на границата й е 150 км. 
Общинският център - гр. Враца се разстила от планината към равнинните простори на площ от 12500 дка и заема 
около 2 % от територията на Общината. Градът се е обособил като естествен административен, търговски, културен 
и промишлен център не само на общината, но и в Северозападна България. 
 
Град Враца е един от най-живописните градове в България, на 110 км от столицата, на 80 км от ферибот на Дунав 
при Оряхово и на 83 км от речното пристанище Лом.  
 
През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с национално и 
международно значение. Електрифицирана линия свързва град Враца с Мездра – София – Роман – Червен бряг, 
Видин – Лом. Връзката със съседните райони се осъществява и чрез второкласни и третокласни пътища. Град Враца 
е пресечна точка на два от най-големите европейски транспортни коридора – коридор № 4 ( Дрезден/Нюрнберг – 
Прага – Виена/Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – Видин – Враца – София – Солун /Пловдив – Истанбул) и 
коридор № 7– (Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). През община Враца минава път II-15, който е гръбнак 
на пътната инфраструктура във Врачанска област. Чрез него се осъществява връзка с най-натоварения в момента 
български ферибот в гр. Оряхово както и с коридор 7.  
 
Географското й положение ще придобие още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин. 
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Източник: План за развитие на Община Враца 2006-2013 

 

Международни пътища 
 
Е 79 - Гърция – Западна Европа; София – Враца – Видин – Крайова 
II – 15 Враца – ферибот Оряхово – Бекет 
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1.2 Трайното предназначение и начин на трайно ползване на поземлените имоти и сградите 

1.2.1 Трайното предназначение и начин на трайно ползване на поземлените имоти 

Социална зона – 1215 дка 

Включва кварталите Дъбника и Сениче. Преобладаващото застрояване е панелни жилищни сгради изградени по 
индустриален способ и пунктови жилищни сгради, изградени по системата на едроплощен кофраж (ЕПК). Трайното 
предназначение на сградите е предимно жилищно, за постоянно обитаване с малка част обществено обслужване 
помещаващо се в сгради в междублоковото пространство за малките обекти и в обособени терени за големите 
хипермаркети, училища и детски градини. Трайното предназначение и трайното ползване на сградите в зоната е 
стриктно спазено, с изключение на преместваеми обекти с търговска цел, тип будки, с нерегламентиран статут и 
наличие на масивни гаражни клетки отново с нерегламентиран статут предимно в зоните предназначени за 
озеленяване. 

Централна градска част, включваща района и на бившето военно поделение – 2942 дка. 

Застрояването е предимно ниско и средноетажно, като трайното предназначение на сградите е преобладаващо 
жилищно, за постоянно обитаване. Трайното ползване на партерните етажи на жилищните и административни 
сгради в централната пешеходна зона се е променило в полза на обществено обслужване и услуги съобразно 
нарастналите нужди на населението от магазини, банки, ресторанти, кафенета, дискотеки, химическо чистене и др. 
В обособени терени са разположени сгради на здравеопазването, културата, култови сгради, големи хипермаркети, 
пазари, училища и детски градини. 

Промишлена зона (I и II част) – 4343дка 

Застрояването е предимно ниско, като трайното предназначение на сградите е преобладаващо с производствен и 
складов характер. Голяма част от сградите са необитаеми поради липсата на интерес от страна на инвеститори. Тези 
сгради са рушащи се и имат спешна нужда от реновация и развитие на потенциала. Налице са сгради, с често 
сменящи се наематели, строени за индустрии с различна насоченост. Традиционни компании за  региона са 
локализирани именно тук. 

 

1. Баланс на територията на област Враца към 31.12.2000 година
1
    

       (Декари) 

Област и общини Общо Земеделски 
територии 

Горски 
територии 

Населени 
места и други 
урбанизирани 

територии  

Водни 
течения 

и 
водни 
площи 

Територии 
за добив 

на 
полезни 

изкопаеми 

Територии  
за 

транспорт и 
инфраструк-

тура 

Област Враца 3937581 3005493 575424 227721 71251 35647 22045 

Враца 679403 444709 153773 57221 8021 11277 4402 
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Кнежа 317812 288131 4431 17903 4192 1881 1274 

1
 Източник: "Национален център по кадастър" ЕООД      

1. Баланс на територията на област Враца към 31.12.2000 година
1
    

 (Област Враца без община Кнежа)    

       (Декари) 

Област и общини Общо Земеделски 
територии 

Горски 
територии 

Населени 
места и други 
урбанизирани 

територии  

Водни 
течения 

и 
водни 
площи 

Територии 
за добив 

на 
полезни 

изкопаеми 

Територии  
за 

транспорт и 
инфраструк-

тура 

Област Враца 3619769 2717362 570993 209818 67059 33766 20771 

Враца 679403 444709 153773 57221 8021 11277 4402 

1
 Източник: "Национален център по кадастър" ЕООД      

 

Вид на територията по предназначение   
 площ /дка/  
Селище от Община 
Враца 

за нуждите 
на селското 
стопан-ство 

за нуждите 
на горското 
стопан-ство 

населен
и места 

водни 
течения 
и водни 
площи 

за нуж-
дите на 
транспорт
а 

добив на 
полезни 
изкопа-
еми 

Общо 

 

        
  1. с. Баница 30 129 4 784 1 568 251 290 80 37102 
  2. с. Бели извор 16 310 9 092 1 624 474 330  27830 
  3. с. Веслец 9 992 4 421 383 32 74  14902 
  4. с. Вировско 19 089 2 640 1 172 438 122  23461 
  5. с. Власатица 8 962 3 418 409 279 107  13175 
  6. гр. Враца 67 006 31 384 13 352 2 192 1 087 181 115202 
  7. с. Голямо Пещене 28 379 2 227 1 629 303 25  32563 
  8. с. Горно Пещене 21 545 2 526 1 329 310 27  25737 
  9. с. Девене 39 439 1 201 1 547 1 588 244 67 44086 
10. с. Згориград 7 814 18 774 930 57 357  27932 
11. с. Косталево 15 635 6 886 671 92 11  23295 
12. с. Лиляче 25 528 4 428 1 226 205 450 450 32287 
13. с. Лютаджик 7 934 26 452 167 43 10  34606 
14. с. Мало Пещене 6 219 713 257 90 22  7301 
15. с. Мраморен 19 837 2 955 1 195 236 250  24473 
16. с. Нефела 4 760 242 362 11 19  5394 
17. с. Паволче 9 302 7 131 529 5 145  17112 
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18. с.Тишевица 18 372 3 178 997 139   22686 
19. с. Три кладенци 25 728 1002 906 334 29  27999 
20. с. Челопек 13 602 6 889 428 1 196  21116 
21. с. Чирен 40 450 6 320 1 973 273 157  49173 
с. Оходен       19151 
с.Върбица       26833 
22. гр. Враца – квартали 
Кулата и Бистрец 

13 841 18 413 677 108 241  33280 

        
706696 

ВСИЧКО: 449873 165076 33331 7461 4193 778 660712 
 68% 25% 5,0% 1,1% 0,6% 0,1%  
        
 за нуждите 

на селското 
стопан-ство 

за нуждите 
на горското 
стопан-ство 

населен
и места 

водни 
течения 
и водни 
площи 

за нуж-
дите на 
транспорт
а 

добив на 
полезни 
изкопа-
еми 

 

   
  6. гр. Враца 67 006 31 384 13 352 2 192 1 087 181 115202 
 58% 27% 11,6% 1,9% 0,9% 0,2%  

1.2.2 Трайното предназначение и начин на трайно ползване на сградите 

 

ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА НА 31.12.2011 ГОДИНА 
(Кв.метри) 

Статистически зони  
Статистически райони  
Области 

Полезна площ 
Общо В това число : 

жилищна спомагателна 
в 

градовете 
в селата в 

градовете 
в селата в градовете в селата 

Общо за страната 190 768 712 94 075 
780 

143 864 765 72 604 027 28 056 093 13 536 
018 

Северна и Югоизточна България 95 667 485 53 958 
292 

71 850 360 41 471 726 14 322 495 7 854 341 

Северозападен район 20 003 894 16 814 
356 

14 816 482 12 826 743 2 823 889 2 304 587 

Враца 4 001 984 3 651 342 2 971 207 2 838 051 560 747 501 576 
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1.3 Релеф, климат, хидрография, почвена покривка  

1.3.1 Релеф 

Релефът на общината е разнообразен. Същият е обусловен от разположението й в западната част на Дунавската 
равнина. В пояса с надморска височина от 200-299 м са разположени селата Баница, Бели Извор, Вировско, 
Власатица, Върбица, Горно Пещене, Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Тишевица, Чирен. В следващият 
пояс 300 – 499 м са разположени селата - Веслец, Згориград, Косталево, Лютаджик. Най-високо са селата Паволче и 
Челопек с надморска височина от 500-699 м, а най-ниско Голямо Пещене, Девене, Лиляче и Три кладенци – в пояса 
от 100 – 199 м надморска височина. В частта от района с надморска височина 400 –1000 метра се срещат ерозионни, 
денудационни и карстови процеси и форми. 

Пещерите на територията на общината са много. Най-известни от тях по своята красота и дълбочина, които имат 
голямо значение за развитието на общината, са Леденика, Ямата, Челяшката дупка, Хайдушката пещера и 
Змейовата дупка. 

Релефът е прорязан от напречни и надлъжни речни долини (Медковско, Паволченско и съседни на тях дерета), 
които образуват сложно устроена долинна мрежа. През територията на общината преминават следните реки: 
Въртешница (наричана в горното течение река Лева, която преминава и през общинския град) с приток р.Дъбника, 
р. Рибине, р. Ботуня, Черна река – приток на р. Ботуня, р. Скът, р. Косталевска и др. 

1.3.2 Климат 

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната подобласт от Европейско- континенталната 
климатична област. Дните през лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не е мразовита. Близостта на гр. 
Враца и на селата Паволче, Челопек, Згориград и Лютаджик до планината, оказва характерно влияние върху 
климата, като допълва в известна степен климатичните фактори с елементи на планински климат. Зоните за отдих и 
туризъм във Врачанската планина с надморска височина над 700 м имат типичен планински климат – прохладно 
лято и трайна снежна покривка, удобна за ски до два – три месеца в годината (от м. януари до м. март). 
Преобладава северозападен вятър с повторяемост 50%. 

Годишните температури варират от - 1,6 през зимата до 22,4 градуса през лятото. Рекордите в това отношение са - 
29,2 през зимата и 42,3 през лятото. Средна годишна температура на въздуха 10,5 - 11,5оС. Средногодишната 
максимална температура на въздуха е 16.0оС, а минималната средногодишна температура на въздуха за района на 
гр. Враца – 6.7оС. 

Средномесечната амплитуда на въздуха е 9.3оС. Продължителността на периода с устойчиво задържане на 
средните денонощни температури на въздуха над 5°С са от 230 до 250 дни, а над 10°С от 180 - 200 дни, като 
температурната сума за този период е от 3300 до 3500°С. Като се има предвид, че за развитието на повечето 
земеделски култури са необходими температурни суми от 1800°С (фуражни култури, пшеница, ечемик, картофи, 
овес, фасул, тютюн) до 3500°С (зеленчуци, царевица, соя, слънчоглед, люцерна) тези райони може да се считат като 
благоприятни за отглеждането им. 

Друга климатична особеност са дългите периоди на слънце-греене, които благоприятстват развитието на 
земеделските култури. Продължителността му за периода с температура на въздуха над 10°С е 1600 часа. 
Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72 %. 
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Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 236 и 246 мм от общо 811 мм за цялата 
година. Дните със снежна покривка са около 62, а дебелината и достига от 30 до 70 см. Снегът във Враца се задържа 
средно от началото на декември до средата на март. Най-слаби валежи има през зимата като снежна покривка. 
Валежите са сравнително равномерно разпределени по месеци, но има продължителни периоди без валежи. В 
някои месеци средно 15-20 дни са без валежи. Най-големите валежи са през месеците май и юни - над 100 мм. По – 
голямата от средната за страната годишна сума на валежите и добрите орографски особености в района на гр. 
Враца са основание да се смята, че валежите са достатъчни за самопречистване на атмосферния въздух. 

1.3.3 Хидрография 

Повърхностни води в община Враца  

Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на директно оттичане към р. 
Дунав, Дунавски водосборен район. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните води, които се 
генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в общината чрез реките. Средните 
количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. Поради характерните геоложки условия и 
хидрогеоложки строеж , районът на община Враца е сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на 
речната мрежа е в границите от 0.73 до  0.30 км. / кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 км. / кв.км. От 
територията на общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на следните по-големи реки: р. 
Въртешница /Лева/ с приток р. Дъбника, р. Рибене , р. Ботуня, р. Черна, приток на     р. Ботуня, р. Скът,  
р.Косталевска и др. Посочените реки  формират част от долното поречие на р. Огоста. 

Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от най-големите притоци на р. Огоста. 
Водосборната област на тези реки до водохващане “Вратцата” и до яз. “ Дъбника” е планинска и попада в 
северозападните склонове на Врачанския балкан. Залесеността във високата й част достига до 80 %.  

Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а относителния дял на р. Лева във водосборната  
площ на р. Ботуня е 40 %. Двете реки оказват съществено влияние върху оттока на главната река Огоста, особено в  
средното и долното й течение. Река Дъбнишка извира на 3 км. североизточно от гр. Враца , като още на 1 километър 
е построен язовир. “Дъбника“ водите от който се използваха за нуждите на охлаждащата система на Ф ”Химко“ АД и 
за напояване. След дигата на язовира е същинското начало на р. Дъбника . Пречистените отпадъчни води от 
Пречествателната станция за отпадъчни води на гр. Враца също се заустват в р. Дъбника чрез открит канал / 300 м./. 
Водосборната област на яз. “Дъбника” обхваща 16 кв. км. с 623 м. средна надморска височина и 22 % среден 
наклон. Годишният отток на р. Дъбнишка при створа на язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза 
съответно на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. куб. м. Язовирът попада в хълмист терен и обработваеми площи. 

На р. Лева при едноименния пролом е изградино водохващане “Вратцата” на около 2 км. над гр. Враца като това  
водохващане е  предназначено за прехвърляне на води от   р. Лева в яз. “Дъбника”, изграден за напояване на 
земите в района на гр. Враца,”.  Във връзка с това е уловен и карстовия извор”Лудо езеро” под водохващане 
“Вратцата”, с дебит до 1.2 куб. м. / сек., с предимно валежно подхранване,водите от който при максимален дебит 
постъпват в деривационния канал. 

До пролома “Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна надморска височина. Речното легло на 
р. Лева в този участък е дълбоко врязано и покрито с едри камъни, чакъл и пясък. Наносният отток се преценява 
общо на 820 г. / куб.м., от които 680 г. / куб.м. плаващи и 140 г./куб.м. влачени наноси. Годишният воден обем при 
водохващане “Вратцата” при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и 15.9 млн.  
куб. м. Подхранването на р. Лева е предимно от валежи и карстови извори.  
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 От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче,            с.  Баница, местните сезонни 
реки от пещера “Понора“, “Рибине“ и др. Основен водоприемник в района е р. Въртешница, а за селищата северно 
от с. Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните и речните води се акумулира в местните язовири. 

Количествените характеристики на режима на оттока на  разглежданите реки са основата, върху която се проявяват 
редица други фактори , играещи значителна роля за качествената характеристика на водите им. 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното въздействие в района.  В това 
отношение най значим дял в замърсителния товар , постъпващ към р. Огоста имат заустваните    в  р. Дъбника, 
непречистените води от някои неканализирани райони на гр. Враца, заустващи директно в р. Лева, отделни 
селскостопански обекти, както и смесените механично пречистени отпадъчни води от ПСОВ и биологично 
пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от изградените хидротехнически съоръжения  по 
поречието на реките – речни водохващания, помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и 
измененията, настъпили с изграждането на яз. “ Дъбника “ за задоволяване потребностите от вода на някои  
предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй – като от собствения му водосбор са 
формирани недостатъчни водни обеми,. към него се  прехвърлят  води от  р. Лева. Водите на           р. Лева се 
прехвърлят чрез водохващане, изградено преди гр. Враца, като в реката се пропуска определеният през 1994 г. 
екологичен минимум – 150 л. / сек..   

Река Въртешница / Лева / от извора до с. Згориград е първа категория водоприемник, след с. Згориград до гр. Враца 
– втора категория и от гр. Враца до вливането в р. Ботуня – трета категория.  Река Дъбнишка след яз. Дъбника до 
вливането си в р. Лева е трета категория водоприемник. Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. 
Веслец до гр. Бяла Слатина – втора категория и при вливането си в р. Огоста – трета категория.  

По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната си категория, с някои изключения по 
отношение на биогенните елементи азот и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от населените места и особено недостатъчно 
пречистените битово – фекални води на гр. Враца. “Химко” АД  до прекратяване на производствената си дейност бе 
основен източник за натоварване с азот на р. Лева и р. Ботуня / чрез р. Дъбнишка /.     

Обектите, изпускащи отпадъчни води, контролирани от РИОСВ, гр. Враца, в поречието на р. Огоста, с построени 
пречиствателни съоръжения са : Ф “Ивагус” ЕООД, гр. Враца; Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на 
ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец- локална пречиствателна станция, която работи добре;  Цех за 
млекопреработка, с. Чирен на ЕТ “Нивего”, с. Чирен локална пречиствателна; “Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца е 
включена в градската канализация на стария месекомбинат;  „Холсим”, с. Бели извор-нямат пречиствателна 
станция; ГПСОВ – Враца на “ Водоснабдяване и канализация “ ООД – Враца; Бензиностанция “Петрол” АД – Враца; 
Затвора – Враца. След построяването на канализация по проекта „Воден цикъл” в градската канализационна мрежа 
ще бъдат включени: Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. 
Бистрец;  “Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца и Затвора – Враца. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните води, които се 
генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в общината чрез реките. Средните 
количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. Поради характерните геоложки условия и 
хидрогеоложки строеж, районът на община Враца е сравнително беден на водоизточници. 
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Повърхностният оток на реките, потоците и суходолията в района на Община Враца е обхванат от множество 
микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези 
язовири, на брой 17 имат малък обем и локално значение за напояване, риболов и други местни нужди. 

Въпреки потенциалът на валежите в района на Предбалкана, следва да се отбележи дефицита на водни ресурси за 
питейно-битово водоснабдяване на общината. 

Подземни води 

Подземните води в района могат да се поделят най-общо на грунтови и карстови. Водата е на средно 40 м 
дълбочина, като в северните и западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. 

Микробиологичните й анализи до 30 м обикновено не са благоприятни, което не позволява да бъде използвана за 
питейни нужди. Достигната е с около 20 сондажни кладенци, главно в промишлените предприятия и може да се 
използва за стопанска дейност. 

За питейно – битови цели се използват около 20 л/сек. – от пластове на дълбочина под 30 м. Преливните води от 
Врачанския пороен конус и плитко залягащите води /под 3 м от терена/ имат дебит над 30 л/сек. От неогенския 
хидрогеоложки басейн /Димовска свита/ чрез сондажи с дълбочина до 80 м се извършва водоснабдяване на с. 
Мраморен и с. Оходен, с експлоатационни дебити 3 – 8 л/сек. 

Карстовите извори са групирани в различни карстови басейни. Най-близо до гр. Враца е басейна, обхващащ 
Стрешерския и Базовския дял на Врачанската планина. На север от града по – известен карстов басейн се намира в 
района на селата Чирен и Лиляче. Въпреки че, дебитът на карстовите извори е със значителни вариации – 
максимален до м. юли, минимален през летните и през зимните месеци, те се използват за водоснабдяване. 

Поради карбонатен характер на почвообразуващата скала, подпочвените води са с високо карбонатно съдържание 
и не са подходящи за питейно – битово водоснабдяване на населението. 

Каптаж “Лудото езеро” /северно от “Вратцата” е с водосборна площ 5 кв. км. и водни ресурси 70 л./сек. За питейно 
водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 40 л./сек. 

Каптаж кв. Бистрец / “Езерото”/ е с водосборна площ 22 кв. км. и водни ресурси около 410 л./сек. За питейно 
водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 90 л./сек. 

От изворите и повърхностните води в р. Черна и р. Глухарка от Милановския карстов басейн се формира поток с 
дебит 24 – 126 л./сек.Изворът „Черна”, излишните води от който се включваха в магистралния водопровод от яз. 
“Среченска бара” за Враца и за други селища по трасето  преди 6-7 години беше замърсен  и не се използва за 
водоснабдяване.  Под вр. “Стрешеро” е каптиран извор “Чигорил” /3 – 11 л./сек./, който водоснабдява с. Горно 
Озирово. 

Данните за водопотреблението на територията на Община Враца не са достатъчни, за да се изчисли доколко 
водният баланс е насочен към ефективно използване на водните ресурси. 

Липсват данни за водопотреблението за промишлени нужди, за селското стопанство – напояване и животновъдство 
и т.н 

От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче, с. Баница, местните сезонни реки от 
пещера “ Понора “, “ Рибине “ и др. Основен водоприемник в района е р. Въртешница, а за селищата северно от с. 
Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните и речните води се акумулира в местните язовири. 
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1.3.4 Почвена покривка 

Основните видове почви са карбонатни, излужени, глинести и типични черноземи. По своя характер и тип, почвите в 
общината са разнообразни, като определящ за почвообразователния процес е бил релефа и типичната за него 
растителност. В планинската част, масово разпространените почви са светлосивите – горски (псевдоподзолистите). В 
предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на реките 
Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-ливадни почви. От юг на север, кафявите почви 
преминават постепенно в ливадно черноземни до типични карбонатни черноземи, отличаващи се с голяма 
плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на органично вещество и калциеви карбонати. 
 
Обработваемата земя е 377 кв.км, което нарежда Община Враца на 2 място сред общините в област Враца. 
Значителна част от земеделската земя е разположена в полупланинския и планинския пояс. Това предопределя и 
потенциала за развитие на различните форми на земеделие. Общината е един от основните  селскостопански 
райони в областта, като агро-климатичните условия са подходящи за отглеждане на: 

 Зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща 

 Технически култури – слънчоглед, рапица 

 Зеленчуци и бостани 

 Лозя 

 Овощни видове 
 
Най-разпространени са черноземните почви, следвани от сивите горски почви, 
кафявите-горски и планинско ливадните. Разработената в НИПА “Н. Пушкаров” - “Карта на агроекологичните райони 
в България” помага да се визуализират почвените райони и на тази база да се определят най-подходящите култури 
за производство. 
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1.4 Изводи 

Община Враца до началото на 2005 г., съгласно действащото до тогава законодателство в областта на регионалното 
развитие, беше определена, като община в “индустриален упадък”. 
 
Съгласно изискванията на влезлия в сила от 20.02.2004 г. и изменен през април 2005 г. нов Закон за регионално 
развитие, общината е близо до общините, които могат да бъдат определени като “райони за икономически 
растеж”, тъй като по всички показатели с изключение на един (средногодишен темп на нетните приходи от 
продажби на един жител над 100 на сто) не отговаря на изискванията за този вид райони. 
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2 Демографски параметри и политика по човешките ресурси 
на ниво община, град, зона на въздействие 

2.1 Население на ниво община, град, зона на въздействие 

2.1.1 Брой и динамика 

 
По брой на населението град Враца е най-големият град в Северозападен район на планиране и е на 17

1
 място в 

страната. Във Врачанска община живее 1 % от населението на страната, а във Врачанска област 3 %. 
През последните години се наблюдава постепенно намаление на населението на общината. Формиралата се 
тенденция на демографско намаление е характерна и за област Враца, Северозападен район за планиране и за 
страната. 
Населението на град Враца нараства в продължение на 112 г. – от освобождението до 2000 г., като достига 75 518 
жители. В годините на прехода към пазарна икономика то намалява непрекъснато, както в града, така и в 
Общината. Причините са свързани с търсене на работа в други населени места – в Община София или в други 
държави. От голямо значение е и много ниската раждаемост, както и естествената загуба на население – чрез 
висока смъртност. През 2011 г. живородените в общината са 683 бр., а умрелите са 1240 бр. Само за града тези 
стойности са съответно – 681 бр. и 974 бр., за областта са 1402 срещу 3376 бр. Естественият прираст е отрицателен, 
като по-малка е неговата стойност за град Враца

2
. 

Съгласно днните от последното преброяване, февруари 2011 г.,  във Видин, Враца и Монтана се отбелязва най-
големия отрицателен прираст на населението за последните 10 години. Цели 23.9% занижение на населението 
спрямо предишното преброяване отбелязват областите Видин и Враца, с 20,1 % занижение е Монтана, между 15 и 
20 % спад отбелязват още областите : Ловеч, Габрово, Разград, Силистра, Ямбол и Кюстендил.В демографско 
отношение тенденциите в Общината са сходни с тези на цялата страна, но стойностите на факторите – раждаемост, 
естествен прираст, са отрицателни и над средните, а миграцията е засилена – поради близостта на 
административния център до столицата София, а възрастовата структура продължава да се влошава.

3
 

                                                           
1 Източник: НСИ, Данни от пребропяването 2011 г. 
2 Източник: ГРАО, Враца 
3 Общински план за развитие на община Враца 2007-2013 г. 
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Динамика на населението на община Враца
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Община 
Пол 

Общо Възраст (в навършени години) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и 
повече 

1985 

Община Враца 95,533 6,244 7,631 7,968 7,676 5,909 6,847 7,603 8,685 6,632 5,679 6,097 5,506 13,056 

Мъже 47,458 3,263 3,880 4,103 3,843 2,892 3,336 3,690 4,356 3,386 2,904 3,075 2,744 5,986 

Жени 48,075 2,981 3,751 3,865 3,833 3,017 3,511 3,913 4,329 3,246 2,775 3,022 2,762 7,070 

1992 

Община Враца 94,186 5,516 6,138 7,167 8,054 6,646 6,096 6,756 7,399 7,909 7,221 5,207 5,122 14,955 

Мъже 46,561 2,781 3,124 3,679 4,068 3,419 3,020 3,342 3,581 3,912 3,625 2,641 2,580 6,789 

Жени 47,625 2,735 3,014 3,488 3,986 3,227 3,076 3,414 3,818 3,997 3,596 2,566 2,542 8,166 

2001 

Община Враца 85,215 3,554 4,273 5,821 6,221 5,683 6,362 6,488 6,177 6,560 6,687 7,184 5,130 15,075 

Мъже 41,916 1,830 2,122 2,967 3,167 2,925 3,359 3,326 3,082 3,232 3,231 3,529 2,578 6,568 

Жени 43,299 1,724 2,151 2,854 3,054 2,758 3,003 3,162 3,095 3,328 3,456 3,655 2,552 8,507 

2011 

Община Враца 73,894 3,089 3,113 3,431 3,868 3,796 4,502 5,245 5,850 5,786 5,409 5,588 5,760 18,457 

Мъже 36,436 1,605 1,571 1,764 1,946 3,032 2,429 2,731 3,082 3,027 2,763 2,805 2,751 7,930 

Жени 37,458 1,484 1,542 1,667 1,922 1,764 2,073 2,514 2,768 2,759 2,646 2,783 3,009 10,527 

град Враца 60,692 2,572 2,606 2,871 3,328 3,213 3,877 4,582 5,186 5,049 4,728 4,768 4,745 13,167 

Мъже 29,855 1,315 1,330 1,472 1,657 1,731 2,094 2,369 2,692 2,609 2,379 2,341 2,226 5,640 

Жени 30,837 1,257 1,276 1,399 1,671 1,482 1,783 2,213 2,494 2,440 2,349 2,427 2,519 7,527 
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Източник: НСИ, преброяване на населението 2011 година 
 
Наблюдава се процес на преструктуриране на населението по населени места, което е резултат от миграционните 
процеси. Тенденцията е към миграция на активното население към други райони на страната, в по-големите 
градове – София, Пловдив, Варна, както и емиграцията в чужбина /Испания, Италия и Гърция/ и прогресивно 
намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в селата от общината. 
Най-важният показател за бъдещото икономическо и социално развитие на общината, по отношение на 
възрастовата структура на населението, е съотношението между общия брой жители на една община и броя на 
хората, които са в трудоспособна и под трудоспособна възраст. Колкото процентният показател на тази зависимост 
е по-висок, толкова е по-добър демографският потенциал за развитие. 
Демографската картина за община Враца е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на 
естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Това има 
своето пряко отражение върху създаване на предпоставки за повишен риск от социална изключеност в определена 
възрастова група (най-възрастните и самотно живеещите), която с годините се разраства като относителен дял в 
общата численост на населението.  
 
Данни за населението на град Враца по жилищни комплекси/квартали 

 общо население население над 18 години население под 18 
години 

Община Враца 89302 76044 13258 

град Враца 73052 63908 9144 

Зона за соц. възд.    

ж.к. Дъбника 20043 17349 2694 

ж.к. Сениче 4331 3754 577 

Общо население в 
зоната 

24374 21103 3271 

ж.к. Младост 3465 2969 496 

ж.к. Медковец 4250 3563 687 

ж.к. Околчица 6704 5957 747 

ж.к. Самуил 2491 2231 260 

ж.к. Металург 3313 2938 375 

ЦГЧ    

Централна градска част 18506 16449 2057 

кв. Река Лева 5097 4467 630 

Общо население в 
зоната 

23603 20916 2687 

кв. Кулата 1004 842 162 

кв. Бистрец 1135 1003 132 

Промишлена зона 2713 2386 327 

Данните са актуални към 18.10.2010 г. и са предоставени от ГРАО Враца. 
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Данни за населението на град Враца по жилищни комплекси/квартали 

По постоянен адрес 15.07.2012 г. 

 Територии/Квартали общо 
население 

население 
над 18 
години 

население под 
18 години 

Община Враца 89013 75131 13882 

град Враца 74608 63022 11586 

Зона за соц. възд.    

ж.к. Дъбника 19617 16632 2985 

ж.к. Сениче 4303 3619 684 

Общо население в зоната    

ж.к. Младост 4108 3474 634 

ж.к. Медковец 4282 3501 781 

ж.к. Околчица 6010 5287 723 

ж.к. Самуил 4407 3887 520 

ж.к. Металург 6017 5223 794 

ЦГЧ    

Централна градска част 14470 11570 2900 

кв. Река Лева 9182 7939 1243 

Общо население в зоната    

кв. Кулата 1044 865 179 

кв. Бистрец 1168 1025 143 

Промишлена зона    

Данните са актуални към 15.07.2012 г. и са предоставени от ГРАО Враца. 

2.1.2 Възрастова и етническа структура 

 
Последните данни за структурата на населението на град Враца по етническа принадлежност са от последното 
преброяване през февруари 2012 г.  
Съобразно статистическата информация в община Враца (област Враца) броят на населението е 73894 (186848) 
души - от тях 64334 (151183) са определили своята принадлежност към българската етническа група, 2 215 (10082) 
са се самоопределили като част от ромскатаетническа група, 61 (565) души са от турския етнос, 207 (434) човека са 
определили своята принадлежност към други етнически групи, 258 (771) не са се самоопределили към нито една 
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етническа група. В община Враца живеят около 22 % от ромската етническа група на областта. С най-голям 
относителен дял е българската етническа група – 88 %. 
 
 
 

Етническа група 2001 г. Етническа група 2001 г. Етническа група 2011 г. 

град Враца 68,975 община Враца 85,215 община Враца 73,894 

Българска 67,268 Българска 82,081 Българска 64,334 

Турска 82 Турска 91 Турска 61 

Ромска 895 Ромска 2,128 Ромска 2,215 

Друга 211 Друга 269 Друга 207 

Не се 
самоопределя 

227 Не се 
самоопределя 

299 Не се 
самоопределя 

258 

Непоказано 292 Непоказано 344 Непоказано 6,819 
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Население на община Враца 2001 г.
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Население на община Враца 2011 г.
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Структурата на населението по възраст показва, че няма особена разлика между населението, живеещо в Общината 
и Областта. По-голямата част от хората в трудоспособна възраст живеят в градовете. В селата живеят повече хора в 
над-трудоспособна възраст. 
Разпределението на населението на община Враца на под-трудоспособна, трудоспособна и над-трудоспособна 
възраст показва, че в периода 1999 – 2011 година, едновременно с намаляването на общия брой на живущите в 
общината Враца, се наблюдава и процес на намаляване на броя на хората, които са в под-трудоспособна възраст и 
тези в трудоспособна. Обратната закономерност се наблюдава по отношение на броя на хората в над 
трудоспособна възраст.  
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Най-важният показател за бъдещото икономическо и социално развитие на общината, по отношение на 
възрастовата структура на населението, е съотношението между общия брой жители на една община и броя на 
хората, които са в трудоспособна и под трудоспособна възраст. Колкото процентният показател на тази зависимост 
е по-висок, толкова е по-добър демографският потенциал за развитие.  
Наред с възрастовата структура на населението, образователната степен и професионалната квалификация са 
показателите, които определят потенциала за бъдещо икономическо и социално развитие на един регион. Еднакво 
определящи за качеството на човешките ресурси са нивото на общата образованост и степента на професионална 
подготовка и компетенции. Към месец март 2001 година от 85 215 души население на община Враца, 8 214 души са 
с висше образование, 4 633 - полувисше, 36 046 - средно, 18 812 – основно, 11 562 – начално и 488 души са 
неграмотните. В тази бройка не са включени децата под 7 годишна възраст, които са 5 116 и 344 души, които не са 
показали своето образование. 
По отношение на степента на образование на отделните етнически групи, може да се отбележи, че ромското 
население, което заема едва 2 % от населението на общината, дава 22 % от всички неграмотни. Малък е броя на 
ромите с висше образование в общината – едва 3 човека и 4 с полувисше. Това са два фактора, които влияят в 
голяма степен на процеса на интеграция, в обществото и на пазара на труда, на тази етническа група. 
Характерната професионална специализация е насочена в най-широк диапазон и се определя от структурата на 
икономиката в близкото минало. Ако висшите кадри са разпределени равномерно, между всички професии, то по 
отношение на средното образование се наблюдава тясна специализация в направленията енергетиката, текстилната 
и шивашка промишленост, химическата промишленост и металургията. 
Слабо са застъпени по отношение на средното образование, професионалните квалификации в областта на 
туристическия и търговски бизнес, фирменият мениджмънт и маркетинг на малките семейни фирми и земеделски 
стопанства. С оглед на насоките за развитие вакуум се получава и в сферата на енергийната ефективност на 
строителството и индустрията и усвояването на възобновяемите енергийни източници. Същата максима може да се 
отнесе с пълна сила и към получаването на специализирано средно образование в сферата на селското стопанство, 
що се касае до прилагането в практиката на биологичните схеми за производство на растителна и животинска 
продукция. 

2.1.3 Брой домакинства 

Броят на домакинствата и лицата в тях намалява за Община Враца в периода между двете преброявания – 1992 год. 
И 2001 год. Средният брой членове в едно домакинство в Общината е равен на средния за страната и еднакъв с този 
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на други големи градове като: Бургас, Варна, Русе, Плевен, Ст. Загора и Шумен и е по-висок от този на София, 
Монтана, Ловеч, Габрово и Велико Търново. 
 

Домакинства, лица в домакинства и среден брой членове в тях по общини и 
години на преброяванията 

Област Домакинства Лица в 
домакинства 

Среден брой членове в 
едно домакинство 

Към 04.12.1992 година 

Област Враца 95,398 267,855 2.8 

Община Враца 33,041 92,854 2.8 

Към 01.03.2001 година 

Област Враца 90,397 240,055 2.7 

Община Враца 31,013 83,696 2.7 

България, 
средно 

2,921,887 7,848,395 2.7 

Към 01.03.2011 
година 

   

Област Враца 77077 184557 2.4 

Община Враца 30914 72753 2.4 

България, 
средно 

3005589 7296459 2.4 

2.2 Заетост и безработица 

2.2.1 Безработица 

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

2.2.2 Заетост 

Определянето на заетостта по сектори е доста трудно и възможностите са доста ограничени. Търсенето на труд в 
реалната икономика в общината продължава да стагнира. Големият интерес, който се проява към програмата “От 
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социални помощи към осигуряване на заетост” се обяснява с липсата на други възможности за започване на работа. 
Затова някои експерти считат, че може би по-добрият вариант за общините със силно депресирано търсене на труд 
е да се субсидира не предлагането, а търсенето на труд. 

Ако спадът на заетостта в индустрията в община Враца е отражение предимно на продължаващите процеси на 
преструктуриране, то намаляването на броят на заетите в сектора на услугите, които се наблюдава в последните 
години се дължи предимно на недобрата бизнес среда и намаляване на потребителското търсене. От тази гледна  
точка, възможностите за създаване на алтернативна заетост срещат трудности не само поради все още 
нестабилната структура на икономика и неоформени приоритетни икономически дейности, но и от недобрата 
икономическа среда като търсене, подкрепа и насърчителни програми. 

Заетостта в сектора на услугите преобладава. На второ място е заетостта в индустрията, а заетостта в селското 
стопанство не може да се коментира прецизно, поради значителните информационни проблеми относно 
селскостопанските производители. 

Може да се обобщи, че е налице известна неяснота и нецеленасоченост на усилията за развитие на алтернативна 
заетост по сектори на икономиката. Повече единомислие има за това, какви сектори нямат бъдеще, отколкото за 
това, кои са перспективните отрасли. Търсенето на възможности в леката индустрия, туризма и селското стопанство 
за развитие на алтернативна заетост почти винаги се свързва с несигурния характер на работата, с невъзможност 
заетостта в тези сектори да добие устойчив характер. Частният сектор и малките и средни предприятия са сред 
основните потенциални структури, които могат да генерират нова заетост. 

В зависимост от икономическите дейности, броят на новорегистрираните безработни лица през месец юни 2012 г. е 
най-висок при освободените от сферата на “Услугите”- 244 лица, от които с по-голям брой са: “Държавно 
управление” – 93 лица, “Търговия“ - 76 лица, “Транспорт, складиране и пощи” – 10 лиця, «Хотелиерство и 
ресторантьорство» - 8 лица; следвани от сферата на “Индустрията” – 69 лица, където с по-голям брой са: 
«Преработваща промишленост» - 46 лица и «Строителство» - 23 лица.  

Изходящият поток през м. Юни 2012 г. обхваща 444 лица, от които 202 лица започнали работа и 242 лица отпаднали 
от регистрация в ДБТ . 

През месец Юни работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ 123 работни 
места и 43 работни места по програми за заетост.  

Заети са общо 136 работни места, от тях 83 са на първичен пазар, а 36 – по програми за заетост. 

Свободните работни места в края на месеца са 94 броя. 

През месец Юни 61 лица са работили по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”. 

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 94 лица. 

През м. Юни по Програма “Старт на  кариерата” са работили 13 лица.  

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания: Обект на програмата са 
безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица 
с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със 
сензорни или ментални увреждания. 

През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 31 лица.  

През м. Юни по Програма “Мелпомена”  е работило 1 лице. 
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Национална програма “Нова възможност за заетост”: Основна цел на програмата е ограничаване на безработицата 
и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, останали без работа 
в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството. През отчетния период 9 лица са 
работили по условията на програмата.   

Регионални програми за заетост: През м. Юни 55 лица са работили по Регионална програма на Областна 
администрация Враца, 15 лица - по Регионална програма на Община Враца и 7 лица - по Регионална програма на 
Община Криводол. 

През отчетния месец 8 лица са включени в заетост по Проект "Красива България", а 1 лице е започнало работа по НП 
„Активиране на неактивни лица”. 

По схемите на ОПРЧР се отчита следния напредък: 

През м. Юни при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е ГД "УЗ" на Агенцията по 
заетостта, за региона на ДБТ – Враца 244 лица са получили ваучери за включване в обучение, от тях  57 лица схема 
“Аз мога повече" и 45 лица по схема „Адаптивност” и 142 лица – по сх. „Развитие”. 

В отчетния месец по условията на схема „Развитие", Проект Нов избор - развитие и реализация"  142 нови 
безработни лица са включени в обучение по заявка на ОП „Социални и комунални дейности” – гр. Криводол по 
специалностите: „касиер”, „градинар”, „работник поддръжка сгради” и „помощник-пътен строител”.  Постъпила е 1 
нова заявка от Община Враца за ракриване на 12 работни места за „агент спорт”. 

През отчетния месец по схема „Отново на работа” са  работили 20 лица. Подадени са 2 нови заявления от родители 
и 3 от безработни лица за включване в проекта. През отчетния месец 3 нови лица са включени в заетост, а 1 лице – в 
обучение. 

През месец Юни 2012 г. по схема „Адаптивност” са посъпили документи от 4 работодатели и 76 заети лица за 
включване в обучение по специалностите „производство на хляб и хлебни изделия”, „производство на облекло от 
текстил” и „производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”. В обучение през месеца са 
включени 26 заети лица. 

През месеца 24 лица са работили по схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за 
стаж".  Подадени са 9 нови заявки за 10 работни места. През отчетния период 3 лица са включени в заетост по 
условията на Проекта. 

През отчетния месец по схема “Подкрепа на предприемчивите българи -  Компонент І"  21 нови безработни лица са 
завършили обучение по специалност „Бизнес услуги”, а 10 лица са консултирани за включване в Проекта. 

През отчетния месец по схема “По-близо до работа" 77 лица са ползвали посреднически услуги, мотивиране и 
консултиране за включване в проекта.

4  

2.3 Образование 

                                                           
4
 Данните се за община Враца от Дирекция „Бюро по труда” 
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Структурата на общинската мрежа от детски заведения преди изпълнението на  Програма за оптимизация на 
училищната мрежа в Община Враца – 2008 година, приета с  Решение № 64 по Протокол № 10 от 10.03.2008 година 
на Общински съвет – Враца е изградена от 29 детски заведения, в които се възпитават 2451 деца в 109 групи /100 
целодневни и 9 яслени групи/. 

През учебната 2008/2009 година мрежата от детски заведения е оптимизирана и преобразувана при запазване на 
сградния фонд на всички ЦДГ и ОДЗ във Враца и населените места в общината и създаване на филиали на ЦДГ във 
Враца /Заповед № 1158 от 11.07.2008 г. на Кмета на Община Враца/. Вследствие оптимизацията значително 
намаляват броят на детските заведения и броят на управленския персонал и се увеличават броят на децата и броят 
на педагогическия и помощно-обслужващ персонал. 

 

Детско заведение Брой групи и деца 

ОДЗ ”БРЕЗИЧКА”  гр. ВРАЦА, ул. „КРЪСТЬО БЪРЗАКОВ” №4А, e-
mail: odz_brezichka@abv.bg 

Брой групи – 9, Целодневни групи-7,Яслени групи – 2 
Брой деца  - 218 

ОДЗ ”ЗОРА”   гр. ВРАЦА 
Ж.К.”ДЪБНИКА”, e-mail: odz_zora@abv.bg 

Брой групи – 9, Целодневни групи-6, Яслени групи – 3 
Брой деца  - 219 

ЦДГ “СЛАВЕЙЧЕ”  гр. ВРАЦА, Ул.”КОЗЛОДУЙСКИ БРЯГ”№20, e-
mail: cdg17_slaveiche@abv.bg,  сайт:  cdg17.t.35 

Брой групи – 8, Целодневни групи–7, Яслена група – 1 
Брой деца – 206, Филиали:ЦДГ с.Върбица и ЦДГ с.Косталево 

ЦДГ „ЗНАМЕ НА МИРА” гр. ВРАЦА, 
 ж.к.”ДЪБНИКА”, e-mail: cdg1_vr@abv.bg 

Брой групи – 8       Целодневни групи–7        Яслена група – 2, 
Брой деца – 203 Филиали: няма 

ОДЗ ”РАДОСТ”  гр. ВРАЦА 
Ж.К.”ДЪБНИКА”, e-mail: odz_4_vratsa@abv.bg 

Брой групи – 8       Целодневни групи-5        Яслени групи – 3, 
Брой деца:179 

ЦДГ„ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА”  
гр. ВРАЦА,  ул. „СИМЕОН”, e-mail: etk4@abv.bg 

Брой групи – 7        Целодневни групи–6        Яслена група – 2, 
Брой деца – 170, Филиал:ЦДГ с.Тишевица 

ОДЗ ”ДЕТСКИ СВЯТ”  гр.ВРАЦА, ул. „ВОЙНИШКА ” №8,  
e-mail: detskisviat_vratca@abv.bg 

Брой групи – 7, Целодневни групи-5, Яслени групи  - 2 
Филиал: с.Згориград, Брой деца  - 150 

ЦДГ „ЛЮЛЯК”   гр. ВРАЦА 
Кв.”Медковец”, ул. „Огоста” №3, e-mail: cdg_5@abv.bg 

Брой групи – 7, Целодневни групи–6 Яслена група – 1 
рой деца – 145, Филиали:ЦДГ с.Вировско и  ЦДГ с.Мраморен 

ЦДГ „ЗВЪНЧЕ” гр. ВРАЦА, Ж.К.”СЕНИЧЕ” 
   e-mail: nadq5kova@abv.bg 

Брой групи – 7         Целодневни групи-6       Яслена група- 2, 
Брой деца – 144 , Филиал:  ЦДГ с.Горно Пещене 

ЦДГ ”ЕВРОПЕЙЧЕТА”   гр.ВРАЦА, Ул.”ПОЛК.КЕДХУДОВ” №14 8 
ЦДГ, e-mail: cdg16@abv.bg 

Брой групи – 6, Брой деца – 155, Филиал:ЦДГ с.Девене 

ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ”   гр. ВРАЦА, ул. „ВАСИЛ КЪНЧОВ” №52 
e-mail: cdg3_bulgarche@abv.bg 

Брой групи – 6, Брой деца – 153 
Филиали:  ЦДГ кв.Бистрец    и  ЦДГ кв.Кулата 

ЦДГ „СЛЪНЦЕ”  гр. Враца, ул. „НАЙДЕН ГЕРОВ” №1, e-mail: 
rumqna_vratsa@abv.bg 

Брой групи – 6, Брой деца -142 
Филиал:    ЦДГ с.Лиляче 

ЦДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” гр.ВРАЦА, ул. „ДИКО ИЛИЕВ” №17 
e-mail: cdg14@abv.bg 

Брой групи – 6, Брой деца – 131 
Филиали: ЦДГс.Чирен  и ЦДГ с.Голямо Пещене 

ЦДГ ”ЗВЕЗДИЦА”  гр.ВРАЦА, Ж.К.”ДЪБНИКА” 
e-mail: cdg_2@abv.bg 

Брой групи – 6, Брой деца – 119 
Филиали:ЦДГ с.Бели извор  и ЦДГ с Власатица 

ЦДГ„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 
гр. ВРАЦА  ул. „ЦАР АСЕН” №27, e-mail: cdg11vr@abv.bg 

Брой групи – 5, Брой деца – 140 
Филиал:   ЦДГ с.Три кладенци 

ЦДГ „ДЪГА”   гр. ВРАЦА, ул. „28 ОКТОМВРИ” №7 
e-mail: cdg_daga@abv.bg 

Брой групи – 5, Брой деца – 124 
Филиал:   ЦДГ с.Баница 

ЦДГ „ВЪЛШЕБНИЦА”  гр.ВРАЦА, ул. „КОЗЛОДУЙСКИ БРЯГ ” №7, e-
mail:valchebnica@abv.bg 

Брой групи – 5 , Брой деца – 112 
Филиал: ЦДГ с.Паволче  

17 детски заведения: , 4 ОДЗ,  8 ЦДГ, 5 Ц Д Г с ЯГ     
 брой филиали: 18 в селата + 1 в гр.Враца 

Брой групи: 118, Брой деца : 2 710 
 Целодневни групи – 100   Яслени групи – 18           
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МРЕЖА ОТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 2007-2012 ГОДИНА 

УЧЕБНА ГОДИНА 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2011/2012 

БРОЙ ЦДГ И ОДЗ 29 17 17 17 

БРОЙ ДЕЦА 2451 2616 2710 2776 

БРОЙ ПЕРСОНАЛ 454 454 455 447 

 

 

СПРАВКА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП  

2009/2010 учебна година 

 

ДГ / Училище Брой деца / ученици със СОП 

 

Увреждания 

общо От тях 

момичета 

В ПУГ и 

начален етап 

ОДЗ „Радост” – Враца  1 - 1 Увреден слух 

ОДЗ „Зора” – Враца  1 1 1 Увреден слух 

ЦДГ „Звънче” – Враца  3 1 3 Увреден слух, ДЦП, 

множество увреждания  

ЦДГ „Славейче” – Враца  2 1 2 Увреден слух, ДЦП 

ЦДГ „Българче” – Враца  2 1 2 ЛУИ, ДЦП 

ЦДГ „Люляк” – Враца 1 1 1 Увреден слух  

ЦДГ „Слънце” – Враца  1 0 1 УУИ 

ОБЩО ДГ - 7 11 5 11  

НУ „Иван Вазов” – Враца  5 3 5 ДЦП, Аутизъм, множество 

увреждания  

НУ „Иванчо Младенов” – Враца  2 2 2 Нарушено зрение, ЛУИ 

НУ „Св. С. Врачански” – Враца  2 1 2 ЛУИ, Аутизъм 

ОУ „Васил Левски” – Враца  20 11 5 ЛУИ 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Враца  9 4 5 ЛУИ, нарушен слух  

ОУ „Христо Ботев” с. Паволче 11 1 6 ЛУИ, УУИ  

ОУ „Христо Ботев” с. Баница  6 3 3 Увреден слух, ЛУИ 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. 

Девене  

6 4 1 ЛУИ  

П-я „Св. св. Кирил и Методий” с. 3 2 - ЛУИ, увреден слух 
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Нефела  

СОУ „Васил Кънчов” 3 3 - ЛУИ, УУИ 

СОУ „Н. Войводов”  15 7 9 Нарушено зрение, ЛУИ 

СОУ „Отец Паисий” 15 8 10 Нарушено зрение, ЛУИ, УУИ 

СОУ „Христо Ботев” – Враца  8 3 1 Аутизъм, ЛУИ 

СОУ „Козма Тричков” – Враца  1 1 - Синдром на Даун 

СУ „Св. Кл. Охридски” – Враца  1 - - ЛУИ  

ПТГ „Н.Й.Вапцаров” – Враца  1 - - ЛУИ  

ОБЩО УЧИЛИЩА – 16  108 63 49  

 

По данни от Община Враца към 2012 година функционират следните учебни заведения: 

 Вид и брой образователни институции: 

a. ДГ - 17 - 2776 деца 

b. Общински училища - 19 - 8300 ученици 

c. Държавни училища - 3 - 809 ученици 

d. Професионални гимназии - 3 - 1057 ученици 

e. Специални училища - 2- 318 ученици 

f. ВУЗ - 2 филиала - няма информация за брой студенти 

 Степен на завършено образование  

a. 2.1 Начално - 673 ученици 

b. 2.2 Основно - 870 ученици 

c. Средно - 873 ученици  

d. Висше - няма информация 

 Преждевременно напуснали - 32 ученици 

Законът за държавния бюджет 2008 година въвежда системата на делегирани бюджети за всички училища и 
финансирането се извършва по единен разходен стандарт на ученик. Закриването на училищата с малък брой 
ученици и създаването на средищни училища осигурява финансова стабилност на системата. Въведените мерки за 
външна и вътрешна оптимизация дават възможност на учебните заведения да планират и изразходват финансовите 
средства, реализирайки преходен остатък. 

 

БЮДЖЕТИ НА УЧИЛИЩАТА 

№ УЧИЛИЩЕ ОТЧЕТ 2009 ПЛАН 2010 

1. НУ"СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" - ВРАЦА 634329 627192 

2. НУ"ИВАН ВАЗОВ" - ВРАЦА 465174 466931 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

3. НУ"ИВАНЧО МЛАДЕНОВ" - ВРАЦА 452209 505514 

4. СОУ"НИКОЛА ВОЙВОДОВ" - ВРАЦА 1370775 1506468 

5. ПГ"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - НЕФЕЛА 79612 75063 

6. ОУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ТИШЕВИЦА 191350 210592 

7. ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВРАЦА 427567 465543 

8. ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВРАЦА 639904 650414 

9. ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" - ПАВОЛЧЕ 147476 142383 

10. ОУ"КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ДЕВЕНЕ 170171 269947 

11. ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" - БАНИЦА 247846 316503 

12. СОУ"ХРИСТО БОТЕВ" - ВРАЦА 1386019 1576130 

13. ПМГ"АКАД.ИВАН ЦЕНОВ" - ВРАЦА 1334650 1662434 

14. ЕГ"ЙОАН ЕКЗАРХ" - ВРАЦА 961977 1068373 

15. СОУ"КОЗМА ТРИЧКОВ" - ВРАЦА 603112 594606 

16. СОУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - ВРАЦА 700045 794552 

17. СОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ВРАЦА 1132362 1078368 

18. СУ"СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ВРАЦА 595501 682742 

19. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 

АРХИТЕКТУРА - ВРАЦА 

291969 222428 

За осигуряване на равен достъп до училище на учениците от закритите училища Община Враца използва наличните 
преди оптимизацията 2 броя автобуси и заявените след оптимизацията 6 автобуса от МОН и 1 от „Автобусни 
превози” - Враца. През учебната 2009/2010 година е осигурен специализиран, безплатен превоз за учениците от 
НУ”Иван Вазов” – Враца, НУ”Иванчо Младенов” – Враца, НУ”Св.Софроний Врачански” – Враца, ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” – Враца, ОУ”Васил Левски” – Враца, ОУ”Христо Ботев” – Паволче”, ОУ”Христо Ботев” – Баница, 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Девене”, ОУ”Св.Климент Охридски” – Тишевица, СОУ”Васил Кънчов” – Враца и 
СОУ”Отец Паисий” – Враца. За останалите пътуващи ученици, отговарящи на чл.26, ал.3 от ЗНП се осигуряват 
безплатни карти за градски транспорт. Мерките за оптимизация не постигат баланс на системата по отношение на 
приема на ученици в общинските училища, поради правото на родителите да избират учебното заведение и 
записването на ученици от населени места в училища, които не са средищни. Това се отразява и на пълното 
обхващане на учениците, които могат да се превозват с училищните автобуси. 

От учебната 2010/2011 г. към съществуващите досега средищни училища са включени още: НУ „Иван Вазов” 
гр.Враца; НУ „Иванчо Младенов” гр.Враца; НУ „Св.Софроний Врачански” гр.Враца; СОУ „Христо Ботев” гр.Враца; СОУ 
„Васил Кънчов” гр.Враца; СОУ „Козма Тричков” гр.Враца; СОУ „Отец Паисий” гр.Враца. 

Дефицитите на материално-техническата база, разликите във финансирането и поддържането на училищната и 
учебна среда поставя децата и учениците в крайно различни условия на обучение и възпитание – от пълен лукс до 
недопустими за ХХІ век учебни помещения и занимални.  

Дейности по предотвратяване на рисковете от отпадане на ученици в резултат на извършената консолидация на 
училищата: 
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 Осигуряване на специализиран транспорт от дома до училището с придружител - учител за учениците от: 
кв.Бистрец, кв.Кулата, с.Згориград, с.Власатица, с.Згориград, с.Косталево, с.Бели извор, с.Лиляче, с.Горно 
Пещене, с.Вировско, с.Върбица, с.Мраморен, с.Голямо Пещене, с.Оходен, с.Чирен, с.Три кладенци. 

 Разработване на графици за движение на автобусите в съответствие с графиците на учебния процес. 

 Осигуряване на отговаряща на съвременните изисквания учебна среда. 

 Осигуряване на медицинско обслужване по време на целия учебен процес. 

 Създаване на условия за целодневна организация на обучение. 

 Финансиране организирането на извънкласни и извънучилищни форми. 

 Осигуряване на столово хранене с поевтиняване на храната. 

 Създаване на библиотечен архив с безплатни учебници за VІІІ клас. 

 Предоставяне на педагогически и психологически услуги. 

В учебните заведения, където няма педагогически съветници, са разпределени обществени възпитатели, които 
работят по проблемите на предотвратяване отпадането от училище, организират и провеждат лекции за 
предотвратяване девиантното поведение на децата. Провеждат се лекции и беседи в училищата по проблемите на 
превантивната работа, съвместно с инспектори от ДПС и представители на Областна администрация. Провеждат се 
срещи с представители на малцинствата по проблема за отпадането от училище, както и консултации с родители за 
преодоляване девиантното поведение на малолетни и непълнолетни. 

Община Враца изпълни договор BG161PO001/1.1-01/2007/002 за реализирането на проект „Създаване и 
гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната 
инфраструктура на Община Враца”. Той е на стойност 5,9 млн. лв. и се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Целевите групи, към които е насочен проекта 
са учениците, децата, педагогическия и непедагогическия персонал на: СОУ „Никола Войводов” – Враца /НУ „Любен 
Каравелов” и ПГ „Цвета Кръстенякова”/, НУ „Иван Вазов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Враца, СОУ „Козма 
Тричков” – Враца, СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Езикова гимназия „Йоан Екзарх” – Враца, Спортно училище 
„Св.Климент Охридски” – Враца, Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” – с.Девене, Целодневни детски градини  № 13, № 14 и № 17 и Детска ясла № 6  – Враца. Те обхващат 
общо 5735 души, от които 458 – педагогически персонал, 143 – не педагогически персонал, 4642 – ученици и 492 – 
деца в детските ясли и градини.  

Изпълнението на проекта има трайно въздействие върху всички, които учат и работят в обновените и 
модернизирани образователни институции. Създадената естетична и съвременна среда за обучение се отразява 
благоприятно на мотивацията на учениците и на педагогическия персонал и допринася за разнообразяване на 
методите на преподаване. Учебните заведения предлагат равностойни условия, независимо от това дали се 
намират в централната градска част или в жилищен квартал.

5
  

Община Враца има добре изградена мрежа от образователни заведения. Учащите могат да получат начално, 
основно, средно и специално образование, както и да продължат образованието си във висшите учебни заведения 
и колежи. На територията на Общината функционират три Дома за деца и юноши и два за деца от предучилищна 
възраст. Ръководствата, възпитателите и възпитаниците на домовете се опитват да променят обстановката чрез 
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 Доклад за Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в образованието в Община Враца 
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работа с НПО, частни фирми и различни инициативи в региона. В последните години настъпиха промени в 
системата на образованието, адекватни на промените на обществените интереси: разработени са нови програми, 
съответстващи на учебните планове, предлагат се алтернативни учебници, увеличават се възможностите за избор 
на специалисти и участие в училищни и извънучилищни клубни дейности. Създадени са възможности за обучение 
по различни програми във всички степени на образованието. Профилираното обучение в региона започва още от 
началните училища, характерни са паралелките с изучаване на изобразително изкуство и хореография. 

Профилираното обучение в региона започва още от началните училища, характерни са паралелките с изучаване на 
изобразително изкуство и хореография. Чрез въвеждането на нови учебни програми, като Програма "Стъпка по 
стъпка", се цели приемственост между обучението в детските заведения и началните училища. Новите начини на 
общуване и прилагането на разнообразни методи за работа в екип в различните степени на образованието са 
причина за по-голямата заинтересованост от страна на учениците и учителите. Изменящата се икономическа 
обстановка наложи промяна в нагласата за избор на професия и училище. Това доведе до разкриване на нови 
специализирани паралелки в основните училища - математическите паралелки са традиционни за община Враца. 
Засилено е чуждо езиковото обучение в начален, среден и горен курс. Увеличи се възможността за избор в областта 
на природо-математическите науки в СОУ, ЕГ и ПМГ. В професионалните гимназии са разкрити нови специалности, 
съответстващи на съвременните условия. За по-доброто професионално ориентиране е създадена съвместна 
програма на Бюрото по труда и Младежки дом - град Враца. 

Изостава развитието на образованието, научната и развойната дейност и квалификацията на ИТТ кадри. 
Традиционната сила на българското образование е световноизвестен факт. Напоследък придобива популярност 
тезата, че тези качества на образователната ни система са поставени под въпрос. Безспорен е фактът, че човешкият 
фактор е водещ в сферата на ИТТ. От тази гледна точка страната ни разполага с огромен капитал под формата на 
човешки потенциал. За да заработи ефективно този капитал за България и във България е необходимо да се 
стимулира проникването на бизнеса в образованието. Развитието на високотехнологични паркове може да се 
разглежда през призмата на коопериране между отделни университети и институти от една страна и ИТТ 
компаниите от друга. Опитът на много страни показва, че именно чрез такова сътрудничество се раждат най-
успешните проекти в сферата на образованието, стимулира се развитието на нови технологии и тяхното навлизане 
във всички сфери на обществения и икономически живот на страната. 

Образованието, при все че е добре развито, е засегнато от демографския срив. Намаляването на раждаемостта, 
отрицателният естествен прираст и миграцията на населението, системно намаляват подлежащите на обучение 
деца. Това води до намаляване броя на групите в детските градини, паралелките в началните, основните и средните 
училища. Същото налага ежегодна промяна на кадровата обезпеченост на учебните и детски заведения в общината. 
През учебната 2004/2005 година, поради намаляване броя на децата в детските и учебни заведения, на територията 
на община Враца са закрити една детска градина, едно начално и едно основно училище, като в училищата се 
обучават 12 33724 деца, разпределени в 609 паралелки. 

Поддръжката на базата в училищата е основен проблем, не само за Общината. Причините за това са комплексни - 
старата и амортизирана материално-техническа база и недостатъчно средства, които се заделят за нейното 
модернизиране и обновяване. В някои от случаите, нова техника и оборудване на специализирани кабинети се 
извършва със средства постъпващи в дадено училище от неговото участие в национален или международен 
образователен проект. За съжаление не всички училища в община Враца имат нужния потенциал и опит за 
управление на подобен род проекти.
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Осигуряване на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование 
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 Общински план за развитие на Община Враца 2007-2013 г. 
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Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до качествено образование е 
ключов компонент от превенцията на неглижирането на децата, инструмент за развитието на техните възможности 
в максимална степен и за формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще. През 2011 г. с Решение на 
ОбС – Враца беше прието и гарантирано задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца от 
5 годишна възраст. Бяха издирени и записани в предучилищна подготовка 581 деца на 5 г. възраст във всички 
детски заведения на Община Враца.  

Продължи работата по превенция на отпадането от училище, като за учебната 2010 – 2011 г. броя на отпадналите 
ученици е само 17. Във всички училища на територията на общината е осигурен транспорт за пътуващите ученици, 
чийто брой е 775. Въведена е и целодневна организация на обучение и занимания, предоставена е възможност за 
ученическо столово хранене с поевтиняване на храната. Осигурена е отговаряща на съвременните изисквания 
учебна среда. Гарантирано е медицинско обслужване по време на учебния процес и извънкласните и 
извънучилищни форми. Предоставят се педагогически и психологически услуги. 

В училищата активно се реализират следните Национални програми:  

  1. НП „Оптимизация на училищната мрежа” , мярка „Без свободен час”; 

 2. НП „С грижа за всеки ученик”; 

 3. НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”; 

 4. НП „Училището – територия на учениците” и др. 

В средищните училища на общината се реализират проекти за намаляване на отпадането на ученици от ромски 
произход, повишаване информираността за опасностите от дискриминация и предразсъдъци, мотивиране за учене, 
сътрудничество между образователните институции и родителите  и др. 

В учебните заведения, където няма педагогически съветници, са разпределени обществени възпитатели, които 
работят по проблемите на предотвратяване отпадането от училище, организират и провеждат лекции за 
предотвратяване девиантното поведение на децата. Провеждат се лекции и беседи в училищата по проблемите на 
превантивната работа, съвместно с инспектори от Детска педагогическа стая към РУП - Враца и представители на 
Областна администрация. Провеждат се срещи с представители на малцинствата по проблема за отпадането от 
училище, както и консултации с родители за преодоляване девиантното поведение на малолетни и непълнолетни. 

Специално внимание се отделя на интеграцията на децата с увреждания в масовите детски градини и 
общообразователни училища, където им се предоставя възможност и подкрепа за обучение и придобиване на 
образование. 

В общинските детски градини през 2011 г. децата със СОП са 15, а в училищата–196. За всички деца и ученици е 
осигурена подкрепа от ресурсни учители със специализирана подготовка. Създадена е достъпна архитектурна среда 
в учебните и детски заведения, с цел улесняване на достъпа на децата и учениците с увреждания. 

Приоритет в усилията за подобряване на образователните услуги е приобщаването на родителите и общността в 
учебно-възпитателния процес на техните деца. През изтеклата година във всички училища и детски заведения са 
провеждани срещи с училищните настоятелства, обучения, обмяна на опит и добри практики. Проведени са редица 
мероприятия с прякото участие на родителските комитети, образователни и дарителски кампании, индивидуални и 
групови консултации. Специално внимание се отделя на деца от уязвими групи и семейства в риск, създадени са 
групи за взаимопомощ.

7
 

                                                           
7
 Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца 2011 г. 
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2.3.1 Предучилищно възпитание 

През 2011/2012 учебна година съществува мрежа от 17 детски заведения, разположени в 37 сгради, от които 8 ЦДГ 
и 9 ОДЗ. В тях има 111 групи, от които: 18 яслени групи и 93 целодневни групи. Брой деца общо  - 2 808. В 
целодневните групи: 1 219 , В яслените групи: 478, В подготвителните за училище групи / 5 и 6-годишни/ : 1 111. 
Заетите в системата на предучилищното възпитание са 447 лица, от които: Директори на ЦДГ и ОДЗ : 17; Педагози 
/учители,музикални ръководители,педагози в детска ясла/: 201,5; Непедагогически персонал /помощник 
възпитатели, ЗАС, домакини, готвачи, счетоводители, работници поддръжка и други / : 228,5  и Медицински 
специалисти /в яслени групи и медицински кабинети/ : 82.  

Детски заведения на територията на община Враца 

 Детско заведение Брой Групи и деца 

 

ДЗ "БРЕЗИЧКА" гр. ВРАЦА 
ул.„КРЪСГЬО БЪРЗАКОВ" №4А, тел. 0884 314 581 
e-mail: odz_brezichka@abv.bg 

Брой групи - 8 
Целодневни групи-5 
Яслени групи - 2 
Брой деца: 211 

 

ОДЗ "ЗОРА" гр.ВРАЦА 
Ж.К."ДЪБНИКА" тел. 0884 315 016 
e-mail: odz_zora@abv.bg 

Брой групи - 9 
Целодневни групи - 6 
Яслени групи - 3 
Брой деца: 223 

 

ОДЗ "СЛАВЕЙЧЕ" гр. ВРАЦА 
Ул."КОЗЛОДУЙСКИ БРЯГ" № 20, тел. 0884 309 624 
e-mail: cdgl7_slaveiche@abv.bg 

Брой групи - 8 
Целодневни групи-7 
Яслена група - 1 
Брой деца : 221 Филиали: ЦДГс.Върбица и 
ЦДГ с.Косталево 

 

ОДЗ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА" ВРАЦА, 
ул. „СИМЕОН" тел. 0884 308 965 
e-mail: etk4@abv.bg 

Брой групи - 7 
Целодневни групи-6 
Яслена група - 1 
Брой деца : 204 Филиал:ЦДГ с.Тишевица 

 

ОДЗ "РАДОСТ" гр. ВРАЦА 
Ж.К."ДЪБНИКА" тел. 0884 316 481 
e-mail: odz_4_vratsa@abv.bg 

Брой групи - 8 
Целодневни групи-5 
Яслени групи - 3 
Брой деца:   194 Филиали: няма 
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ОДЗ "ЗАНМЕ НА МИРА" гр. ВРАЦА 
Ж.К."ДЪБНИКА" тел. 0884 309 256 
e-mail: cdg1_vr@abv.bg 

Брой групи - 8 
Целодневни групи - 6 
Яслени групи -2 
Брой деца : 198 

 

ЦДГ „СЛЪНЦЕ" гр. Враца 
ул. „НАЙДЕН ГЕРОВ" №1 тел. 0884 314 532 
e-mail: rumqna_vratsa@abv.bg 

Брой групи - 6 
Брой деца - 161 
Филиал: ЦДГ с.Лиляче 

 

ЦДГ "ЕВРОПЕЙЧЕТА" гр.ВРАЦА 
Ул.ТЮЛК.КЕДХУДОВ" №14 тел. 0884 308 937 
e-mail: cdgl6@abv.bg 

Брой групи - 6 
Брой деца - 156 
Филиал: ЦДГ с.Девене 

 

ОДЗ "ДЕТСКИ СВЯТ" гр.ВРАЦА 
ул. „ВОЙНИШКА " №8 тел. 0884 314 589 
e-mail: detskisviat_vratca@abv.bg 

Брой групи - 7 
Целодневни - 5 
Яслени- 2 
Брой деца: 152 Филиал: с.Згориград 

 

ОДЗ „ЛЮЛЯК" гр. ВРАЦА , 
Кв."Медковец", ул. „Огоста" №3, тел. 0884 309 273 e-mail: 
cdg_5@abv.bg, edg_liuliak(aabv.bg 

Брой групи - 6 
Целодневни групи-5 
Яслена група - 1 
Брой деца : 131 Филиали: ЦДГ с.Вировско и 
ЦДГ с.Мраморен 

 

ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ" гр. ВРАЦА 
ул. „ВАСИЛ КЪНЧОВ" №52 тел. 0882 472 317 
e-mail: cdg3_bulgarche@abv.bg 

Брой групи - 6 
Брой деца : 149 
Филиали: ЦДГ кв.Бистрец и ЦДГ кв.Кулата 

 

ЦДГ „ДЪГА" гр. ВРАЦА  
ул. „28 ОКТОМВРИ" №7 тел. 0884 308 731  
e-mail: cdg_daga@abv.bg 

Брой групи - 5  

Брой деца - 137  

Филиал: ЦДГ с.Баница 
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ЦДГ,ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр.ВРАЦА  
ул. „ЦАР АСЕН" N927 тел. 0884 314 571  
e-mail: cdgllvr@abv.bg 

Брой групи - 5  

Брой деца:   134  

Филиал: ЦДГ с.Три кладенци 

 

ЦДГ „ВЪЛШЕБНИЦА" гр.ВРАЦА  
ул. „КОЗЛОДУЙСКИ БРЯГ " N97 тел. 0882 472 531  
e-mail: cdg_valshebnicauiabv.bg 

Брой групи - 5  

Брой деца - 138  

ФилиалЩДГ с.Паволче 

 

ОДЗ „ЗВЪНЧЕ" гр. ВРАЦА  
Ж.К."СЕНИЧЕ" тел. 0884 309 134  
e-mail: odz.zvunche@abv.bg 

Брой групи - 5  
Целодневни групи - 4  
Яслена група - 1  
Брой деца - 126 Филиал: ЦДГ 
с.Горно Пещене 

 

ОДЗ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА" гр.ВРАЦА  
ул. „ДИКО ИЛИЕВ" N9 17, тел. 0884 308 247  
e-mail: cdgl4@abv.bg 

Брой групи - 6  

Целодневни групи - 5  

Яслена група - 1  

Брой деца : 159 Филиали: ЦДГ 

с.Чирен и ЦДГ с.Голямо Пещене 

 

ОДЗ "ЗВЕЗДИЦА" гр.ВРАЦА  
Ж.К."ДЪБНИКА" тел. 0884 308 527  
e-mail: cdg_2@abv.bg 

Брой групи - 5  

Целодневни групи - 4  

Яслена група - 1  

Брой деца - 113 Филиали:ЦДГ 

с.Власатица И ЦДГ с.Бели извор 

   

   

2.3.2 Училища и обслужващи звена 

Община Враца има добре изградена мрежа от училища - 21, от които 13 средищни и едно защитено /ОУ „Св. 
Климент Охридски”, с. Тишевица/. Учениците могат да получат начално, основно, средно: общо и професионално 
образование, както и да продължат образованието си във филиали на висши учебни заведения. На територията на 
общината функционира Дом за деца лишени от родителски грижи и Ресурсен център. 

По степен на  образование, училищата в общината са разпределени както следва: 

 

Учебно заведение Брой 
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Начални училища 3 

Основни училища 6 

Средно общообразователни училища 5 

Спортно училище 1 

Природо-математическа гимназия 1 

Езикова гимназия 1 

Професионални гимназии 3 

Помощно училище 1 

Общо 21 

 

 

НУ „ИВАН ВАЗОВ" 
3000 гр. Враца, бул.„Демокрация"№ 32 Директор: 092 62 62 43 Канцелария: 092 62 62 76 
vazov.ivan.vr@abv.bg 

 

НУ "ИВАНЧО МЛАДЕНОВ" 
3000 гр. Враца,Ул. „Антим Г № 4 
Директор: 092 62 31 97 
nu_iv_rnladenov@abv.bg 
http ://www. nu-ivanchomladenov.org/ 

 

НУ"СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" 
3000 гр. Враца, ул, Стоян Кялъчев №2 
Директор: 092 621 449 
Канцелария: 092 624 603 
sofronii@m-real, net 
http://w ww. sofronii-vr.hit.bg 
http//w ww. proekt-sofronii.hit.bg 

 

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 
3000 гр. Враца жк Младост Тел.: 092 62 41 24; 092 62 21 46 ou_v.levski@abv.bg 

 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 
3000 гр.Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви" № 14 Директор: 092 62 14 53 Канцелария: 092 62 14 87 ou .kiril 
rnetodii@abv.bg 

 

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 
с, Девене 
devene,1972@abv.bg 

mailto:vazov.ivan.vr@abv.bg
mailto:nu_iv_rnladenov@abv.bg
http://nu-ivanchomladenov.org/
http://w/
http://sofronii-vr.hit.bg/
http://proekt-sofronii.hit.bg/
mailto:ou_v.levski@abv.bg
mailto:rnetodii@abv.bg
mailto:1972@abv.bg
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ОУ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
с, Тишевица Тел.: 09119 261 ti6_pro@abv ,bg 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ" 
с, Баница 
Тел.: 09112282 
Hr.botev.banica@abv.bg 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ" 
3044 с. Паволче, ул. „Христо Ботев", №10 hr_botev_pavolche@abv.bg 

 

СОУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ" 
3000 гр. Враца, ул."Хан Аспарух" №17 Директор/тел/факс/: 092 62 05 27 Помощник директор: 
092 62 47 69 Секретар: 092 62 03 61 vasilkunchov@yahoo.com http ://vasilkunchov .com/ 

 

СОУ „КОЗМА ТРИЧКОВ" 
3000 гр. Враца, ул. „Антим Г N° 12 Циректор: 092 624287, GSM 0888899613 Помощник-
директори/тел/факс/: 092 624113 Канцелария: 092 663164 kozrna_trichkov@abv.bg 

 

СОУ„НИКОЛАВОИВОДОВ" 
3000 гр. Враца,ж.к.„Дъбника" Циректор: 092 62 15 14 Канцелария: 092 62 11 27 
tkrasten@abv.bg 

 

СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" 
3000 гр, Враца,бул, „Александър Стамболийски" № 10 
Директор: 092 62 10 45, Канцелария: 092 62 91 08 
otecpaisii@abv.bg, http://www .otec-paisii .hit.bg/ 

 

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ" 
3000 гр. Враца, ул.Неонова № 37 
Циректор: 092 62 35 49, GSM: 088 720 810, Канцелария: 092 62 21 75 
hrbotev@mail ,bg, hrb otev@abv.bg 
w ww.hristo bote v .org 

 

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ" 
3000 гр, Враца, ул, „Цар Освободител" № 9 Тел. : 092 62 15 78, 092 62 15 79, 092 62 41 10 eg_vratza@abv 
,bg http ://ezikova-gimnazia,vratza,corn 

mailto:Hr.botev.banica@abv.bg
mailto:hr_botev_pavolche@abv.bg
mailto:vasilkunchov@yahoo.com
mailto:kozrna_trichkov@abv.bg
mailto:tkrasten@abv.bg
mailto:otecpaisii@abv.bg
http://hit.bg/
mailto:otev@abv.bg
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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ" 
3000 гр, Враца, ул, "Демокрация" №18, 
Тел.: 092 62 47 26, 092 62 60 43, 092 62 41 69 
pmg_vratsa@abv.bg 
http ://www ,pmg-vratsa ,org 

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
Профили: Лека атлетика. Борба, Джудо, Спортна стрелба. Футбол, Волейбол, Плувни спортове 3000 гр. Враца, 
ул.„Цар Освободител"№ 9 Тел.: 092 62 65 07, 092 62 72 69 sportno_uchiliste_vr@abv.bg 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ" 
3000 гр, Враца, ул, "Илинден" №21, 
Тел.: 092 64 21 28, 092 64 91 43, 092 64 60 42 
tmet_wratza@abv.bg 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА 
3000 гр. Враца, ул. "Христо Смирненски" №3, 
тел./факс:    092/64 80 46;      092/64 72 02,         
е-mail: pgtr_vr@abv,bg 

 

2.3.3 Филиали на висши учебни заведения 

Младите хора във Враца имат възможност да продължат образованието си в 2 филиала на висши учебни заведения: 

 Филиал на  ВТУ  "Св. св. Kирил и Методий"  - Велико Търново, Адрес: Враца 3000, Ученически комплекс, 
корпус 1, ет.3 

 Специалности  /бакалавър/: 

o Предучилищна педагогика и чужд език 

o Предучилищна и начална училищна педагогика 

 Филиал на  Медицински университет - София, Адрес: Враца 3000, Ученически комплекс, корпус 1, ет.1 и 2 

 Специалности /бакалавър/: 

o Медицинскa сестрa 

o Акушер 

mailto:pmg_vratsa@abv.bg
mailto:sportno_uchiliste_vr@abv.bg
mailto:tmet_wratza@abv.bg
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2.3.4 Изводи 

В общината са налице негативни демографски процеси, водещи до намаляване и застаряване на населението, 
засилената емиграция спомага за допълнително намаляване на потреблението поради което и тук, както и в 
национален мащаб, свиването на потребителското търсене е съществена предпоставка за намаляване на заетостта. 
Във Враца самозаетостта не е приоритет на безработните и не е добре развита. Причините за това е както недобрата 
бизнес среда, така и недоверчивостта на хората.  

Възможностите за развитие на алтернативна заетост се свързват предимно с леката индустрия, туризма и селското 
стопанство. Същевременно се отчита, че заетостта в тези сектори и дейности е с по-висока степен на несигурност, 
което противоречи на целите за създаване на заетост с устойчив характер. 

Частният сектор и малките и средни предприятия са сред основните потенциални структури, които могат да 
генерират нова заетост. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 2 

1. Карта №1 – Карта на населението на Община Враца по адресна регистрация – към т. 2.1.1 

2. Карта №2 – Гъстота на обитаване – към т. 2.1.1 
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3 Икономическо развитие, включително инвестиционна 
активност 

3.1  Финансови институции 

Застрахователни компании 
Застрахователните компании, които имат офиси в общинския и областен център са: Алианц България, БулИнс, 
Булгарконтрол ЕАД, Булстрад, ДЗИ -Финансова група, Общинска застрахователна компания и др. 
 
Митническо бюро  
За информация: Враца 3000 , Адрес: Ул. В. Кънчов 86  
Началник - Телефони: 092/ 66 08 10, Митнически инспектори - Телефони: 092/ 66 08 11 
 

Име Адрес Телефон 

Алфа Банк 3000 Враца ул. Иванка Ботева № 10 www.alphabank.bg (092) 68 25 60 
Банка ДСК 3000 Враца ул. Христо Батев № 44 www.dskbank.bg (092) 66 03 94 
Уникредит Булбанк 3000 Враца ул. Лукашов № 10 www.bulbank.bg (092) 66 11 83 
Пиреос Банк 3000 Враца ул. Антим І № 2 www.eurobank.bg (092) 66 15 10 
Обединена Българска 
Банка 

3000 Враца ул. Лукашов № 2 www.ubb.bg (092) 66 04 66 

Юробанк И Еф Джи 3000 Враца ул. Лукашов № 1 www.postbank.bg (092) 66 89 01 
Първа инвестиционна 
Банка 

3000 Враца ул. Никола Войводов № 1 www.fibank.bg (092) 66 55 75 

СЖ Експресбанк 3000 Враца ул. Никола Войводов № 10 www.sgexpressbank.bg (092) 66 82 11  
Стопанска 
Инвестиционна Банка 

3000 Враца ул. Никола Войводов № 18 www.eibank.bg (092) 66 18 36 

Алианц Банк 3000 Враца ул. Лукашов № 10  http://bank.allianz.bg (092) 68 78 73 
Интернешънъл Асет банк 3000 Враца ул. Искър № 4 www.feibbank.com (092) 66 00 37  
Централна Кооперативна 
Банка 

3000 Враца ул. Лукашов № 5 www.ccbank.bg/index.php (092) 66 25 39  

Райфайзен Банк 3000 Враца пл. Христо Ботев www.raiffeisen.bg/ (092) 66 88 33 
Прокредит Банк 3000 Враца ул. Търговска № 1  www.procreditbank.bg (092) 66 69 60 
Общинска Банка 3000 Враца пл. Христо Ботев № 46 www.municipalbank.bg (092) 66 45 66 
Емпорики Банк 3000 Враца ул. "Александър Стамболийски" № 1 

www.emporiki.bg 
(092) 66 90 70 

Токуда Банк 3000 Враца ул. „Иванка Ботева” № 8 www.tcebank.com (092) 62 08 29 
Корпоративна Търговска 
Банка 

3000 Враца ул. „Г. С. Раковски” № 25 www.corpbank.bg (092) 68 91 20 

Търговска банка АД 3000 Враца ул. „Иванка Ботева” № 30 www.dbank.bg (092) 90 16 04 
МКБ Юнионбанк 3000 Враца ул. „Ал. Стамболийски” № 4 www.unionbank.bg (092) 66 97 23 

 

http://www.alphabank.bg/
http://www.dskbank.bg/
http://www.bulbank.bg/
http://www.eurobank.bg/
http://www.ubb.bg/
http://www.postbank.bg/
http://www.fibank.bg/
http://www.sgexpressbank.bg/
http://www.eibank.bg/
http://bank.allianz.bg/
http://www.feibbank.com/
http://www.ccbank.bg/index.php
http://www.raiffeisen.bg/
http://www.procreditbank.bg/
http://www.municipalbank.bg/
http://www/
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3.2 Промишлени предприятия 

Специализирани са главно в машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост, химическо 
производство, производство на мебели, производство на строителни материали, дървообработване, строително-
ремонтни дейности, заготовки и строително-монтажни работи, хранително-вкусова промишленост и др. 

Активно работещи предприятия на територията на община Враца, вписани в БУЛСТАТ към 06.09.2010 г. са 14217 бр. 
(по информация на Сиела). Структурата на фирмите по икономически дейности показва, че 51 % развиват дейност в 
областта на търговията и ремонта. Ангажираните със селско, ловно, горско и рибно стопанство са едва 2 %. Делът на 
фирмите от добивната и преработваща промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и  
ресторантьорство. 

Заетите в икономиката на Община Враца по сектори се разпределят както следва: 

Обществен сектор - 43 % Частен сектор - 57 % 

В частният сектор преобладават търговските и ремонтни дейности (63 %), добивната и преработваща промишленост 
(8%), хотелиерството и ресторантьорството (7%). В обществения сектор основните дейности са - образованието 
(37%), държавно управление и задължително обществено осигуряване (21%), здравеопазване и социални дейности 
(12%). 

 

ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 
ИМЕ ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ 

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ (БЕЛОИЗВОРСКИ ЦИМЕНТ) 
АД 
Адрес на управление  
Седалище Община Враца  
с.Бели Извор п.к. 3040 
Телефон 092 66 13 41 

www.holcim.bg 

Заводът е собственост на швейцарския концерн " Холсим" . 
Приватизиран през 1998 г. Инвестираните средства до 
момента са около 50 млн.евро. 
Предмет на дейност. Добив на полезни изкопаеми за 
производство на клинкер и цимент, производство на 
цимент и други строителни материали, вътрешна и външна 
търговия с цимент, клинкер, варовик, инертни материали и 
други строителни материали. Продукти и услуги насипен и 
опакован цимент РС 350 насипен и опакован цимент РС 450.  

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 
Ромтех-3 Ес  
Враца 3000 , България ,  ул. "Илинден" 3  
Тел: 092 66958;факс: 092 649 370 
e-mail: info@rommtech-3s.com   
Web:  www.rommtech-3s.com  

 "РОМТЕХ-3 Ес” ООД е 100% частно Холандско-Българско смесено 
дружество, създадено на 17 май 2007 от Rommens Instrumenten-en 
Apparatenbouw B.V. и Интелигентни системи за сигурност ООД. 
Производствените дейности включват електронни и електро-
механични продукти, пластмасови детайли, метални кутии и кабелни 
снопове. Иновативен продукт са нашите светодиодни (LED) лампи. 

Арчър – Ивайло Ангелов ЕТ 
3000 гр. Враца Жк Дъбника бл.2/А/9 

Производство на хляб и хлебни изделия 

Агроподем-2001 ООД 
3000 гр. Враца ул. Васил Кънчов №120 
тел. 092 623 548 

Производител на челен хидравличен товарач за монтаж към трактори, 
МТЗ, ЮМЗ и друг прикачен инвентар 

http://www.rommtech-3s.com/
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Алекс ЕООД 
3000 гр. Враца ул. Ген. Скобелев №25 
тел. 092 660 046 alex.ltd@mail.bg 

Каучукови продукти. Пластмасови продукти. Смоли, метални изделия 
и конструкции 

Атамар-Атанас Маринов 
3044 с. Паволче ул. Христо Ботев №52 
тел. 09189 230 http://atamar.vratza.com 

Производство на кухненско обзавеждане, трапезарии, секции, спални, 
мебели за антре, офис мебели. Склад за продажби на ПДЧ 

Беана АД 
3000 гр. Враца ул. Илинден №4 тел. 092 
4 23 15; 4 11 18 

Производство на безалкохолни напитки 

Вратица АД 
3000 гр. Враца ул. Индустриална №7 
тел. 092 660 287; 661 512 
www.vratitza.com vratitza@isv.net 

Производство на сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия и 
търговия с тях. 

ВРЗ Вола ЕООД 
3000 гр. Враца ул. Илинден №16 тел. 
092 660 198; 666 825 

Изделия за енергетиката, сметосъбиращи съдове и съдове за 
строителни отпадъци, метални конструкции, нестандартно 
оборудване, промишлени изделия, селскостопански инвентар, 
механична и термична обработка, галванични покрития. 

Враца-Стил АД 
3000 гр. Враца ул. Мито Орозов №65 
тел. 092 4 22 98; 4 20 68; 4 75 05 

Производство и търговия на шивашки изделия. 

Втори Юни АД 
3000 гр. Враца ул. Христо Смирненски 
№2 тел. 092 66 18 27 

Завод за калъпи за обувната промишленост, работни и предпазни 
обувки и облекла. 

Галакси Плаза ЕООД 
3000 гр. Враца ул. Георги Пенчев №1 
тел. 092 665 552 www.galaxy-plaza.com 

Производство на мебели за дома, офиса хотелско оборудване. 

Гергьовче ООД 
3000 гр. Враца  Централен склад  
ул.'Индустриална'16 тел: 092 49 388, 
тел./факс: 092 66 04 46 
www.gergiovche.com 

Търговия на едро с ветеринарно-медицински продукти, ваксини, 
биопродукти, фуражни добавки Ветеринарно-медицинско обслужване  

Дъб АД КАМ-Nikola Stoykov, LTD 
3000 гр. Враца ул. Шипка №7 тел. 092 4 
70 06; 4 70 01 www.kam-bg.com 

Производство на мебели 

Зоров 97 ООД 
Администрация: 1528 Гр. София ул. 
Искърско шосе №13А (зад Промобил) 
тел. 02 979 1775 
parshevica.tonypetroff.com 

Производство и търговия с мляко и млечни продукти. Износ за 
Балканите и Европа. 

ЗММ АД 
3000 гр. Враца ул. Илинден №12 тел. 
092 660 322; 620 620 

Производство и ремонт на металорежещи машини, производство на 
възли и детайли 

Кали-66 ЕТ 
3000 гр. Враца ул. Кетхудов №4 тел. 092 
2 22 19 www.kali-bg.com 

Производство на униформени облекла, знамена и компютърна 
бродерия 

Каляда-Любка Александрова ЕТ Производство на дамски палта, костюми, сака, блузи, поли, дамски и 

http://www.vratitza.com/
http://www.galaxy-plaza.com/
http://www.kam/
http://www.kali/
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3000 гр. Враца ул. Батак №1 тел. 092 
660 432 kaliada@abv.bg 

мъжки панталони, спортни и работни облекла 

Ивагус 
3000 гр. Враца ул. Васил Кънчов №72 
тел. 092 661 621 

Фирма за месодобив и месопреработване. 

Лалов и Вачев ЕООД 
3000 гр. Враца Хранително вкусова 
зона ПК 253 тел. 092 661 346 
www.lvmasters.com  
vratza@ivmasters.com 

Месопреработване. Колбаси и деликатеси с марката “Майстор 
Цветко” 

Лесто Продукт ЕООД 
3000 гр. Враца  Източна промишлена 
зона 
ул. „Георги Апостолов”  тел. 092 661 093 
http://www.lestoprodukt-bg.com 

Производство на: вентилационни съоръжения, въздуховодни 
елементи, климатични камери, хладилно оборудване,сушилни камери 
за колбаси, прахово-полимерно боядисване. Монтажна дейност на: 
вентилационни системи, климатични инсталации, хладилно 
оборудване. 

Ливиа М 
гл. София бул. Гоце Делчев, бл. 24, ап. 3 
тел. 092 8505613 3000 гр. Враца ул. 
Индустриална тел. 092 64 40 74 
Магазин:  ул. Иванка Ботева №3 

Текстил за хотела и дома. 
Спално бельо, детско спално бельо, завеси, хавлиени кърпи. 

Метални конструкции ООД 
3000 гр. Враца ул. Околчица №2 тел. 
092 664 125 www.metalcom.com 

Производство на изделия от метал, метални съоръжения и 
конструкции. 

Надя Гладнишка 
3000 гр. Враца  ул. Цено Тодоров №6А 
тел. 092 66 35 87 

Дърводобив и дървопреработване. 
 

 
РМЗ Вратцата ООД 
3000 гр. Враца ул. Шосето за Мездра 
тел. 092 661 315; 660 534 

Резервни части за химическото и нефтохимическото производство. 
Нестандартно оборудване, топлообменна апаратура, съдове под 
налягане, дефектоскопичен контрол. 

Текон Инвест 
3000 гр. Враца  ул. „Ленова” №75 тел. 
092 662 183 http://tekoni.com 

Производител на училищна и офис канцеларска хартия и материали. 

Тошев М63 
3000 гр. Враца Индустриална зона ул. 
Драган Цанков №6, ОКС тел. 092 5 68 86 
toshev_m63@abv.bg 

Производство на мебели. През 2012 - фалира 

Софи ООД 
3000 гр. Враца  Западна индустриална 
зона тел. 092 66 64 08 office@sofi-
brakes.com sofi-brakes.com  

"СОФИ" ООД е специализирана в производството на фрикционни 
изделия и по-специално на безазбестови накладки за леки, 
лекотоварни и тежкотоварни автомобили, ремаркета и автобуси. 

Центромет АД 
3000 гр. Враца Индустриална зона, ПК 
25 тел. 092 661 374; 661 425 
www.centromet.com 

Центробежно леене 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

http://www.lvmasters.com/
http://www.metalcom/
mailto:office@sofi-brakes.com
mailto:office@sofi-brakes.com
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Опитна станция по бубарство 
3000 гр. Враца ул. „Мито Орозов” №24 
тел. 092 4 22 21 E-mail: 
serivrbg@bitex.com 

Производственият отдел обхваща следните цехове, цех за 
производство на черничеви фиданки, цех за производство на бубени 
семена, цех за производство на дребен бубарски инвентар, цех за 
източване на коприната, цех за пресукване на копринената нишка, цех 
за изваряване на копринената нишка, цех за машинно изплитане на 
изделия от естествена коприна и смес с други естествени влакна и 
отдел по маркетинг. 
Главните насоки на научната дейност на ОСБ са свързани с генетични 
проучвания и селекциониране на нови породи и хибриди копринени 
пеперуди, проучвания върху бубеното семепроизводство, 
профилактика и борба с болестите и неприятелите по бубите, 
селекция и агротехника на черницата, икономика и организация на 
бубарството. 

ХОТЕЛИ 
Хотел ХЕМУС 3000 гр. Враца  пл. Христо 
Ботев №1 тел. 092 661 649 E-mail: 
hotel.hemus_2005@abv.bg 

Хотел, ресторант, кафе аперитив, паркинг Настаняване, семинари, 
тържества. 

Хотел ХЪШОВЕ 
3000 гр. Враца разклона за с. Паволче  
тел. 092 661 349 valdi@vratza.com 
http://hushove.vratza.com  

Хотел, ресторант с лятна градина, барбекю, открит басейн, детски кът, 
безплатен охраняем паркинг. Настаняване, семинари, тържества. 

Хотел ЧАЙКА 
3000 гр. Враца  местност Вратцата тел. 
092 622 367 chaika_hotel@abv.bg 

Хотел, ресторант с лятна градина, барбекю, детски кът, езеро с лодки, 
безплатен охраняем паркинг. Настаняване, семинари, тържества. 

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ 
Автобусни превози-98 
3000 гр. Враца  ул. „Мито Орозов” №63 
тел. 092 666 393 http://www.apv-98.com 

Автобусни Превози 98 АД, гр. Враца е правоприемник на създадения 
през 1969 година клон „Пътнически превози” към Държавно 
Автомобилно Предприятие – град Враца. Дружеството разполага с 55 
броя автобуси за вътрешноградски, междуселищни и туристически 
пътувания. Фирмата извършва търговска дейност с резервни части, 
авто-принадлежности, моторни и трансмисионни масла. Дружеството 
разполага с пункт за Годишни Технически Прегледи на всички видове 
автомобили и ремаркета. Във фирмата се предлага и услугата 
„външно измиване на автобуси и леки автомобили”. Автобусни 
Превози 98 АД, гр. Враца разполага и предоставя специализирана и 
високопроходима пътна помощ. 

Боди-М-Травъл 
3000 гр. Враца ул. Мито Цветков №2а 
тел. 092 663 125 E-mail: 
body_m_travel@abv.bg 

Лицензирана туристическа и транспортна агенция 

ТП Български пощи ЕАД 
3000 гр. Враца ул. „Лукашов” №3 тел. 
092 622 444 

Пощенски и куриерски услуги за страната и чужбина. Телеграми, 
парични преводи, Булпост. 

ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВО И БИЗНЕС УСЛУГИ 
Агенция Аура 3000 гр. Враца ул. Никола Търговия с недвижими имоти 

mailto:valdi@vratza.com
http://hushove/
http://www.apv-98.com/
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Войводов №7, вх. В, ап.1 тел. 092 62 43 
03 
Борса ИМОТИ 
3000 гр. Враца  пл. Христо Ботев №20 
тел.092 661 686 E-mail: 
Info@borsaimoti.com 
http://www.borsaimoti.com  

Търговия с недвижими имоти.  
Член на CEREAN 

Ромел ЕООД 
3000 гр. Враца ул. Лукашов №10 тел. 
092 66 66 71 www.romel-bg.com 

Търговия с недвижими имоти 

Рай 91 
3000 гр. Враца ул. Илия Кръстеняков 
№2 тел. 092 62 32 65 

Търговия с недвижими имоти 

Оптима 99 
3000 гр. Враца  ул. Стоян Кялъчев №27 
тел. 092 62 40 58 

Търговия с недвижими имоти 

Олимпия 
3000 гр. Враца ул. Лукашов №10, ет. 1, 
офис 201 тел. 092 66 30 34 

Търговия с недвижими имоти 

СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ 

 

Фирма Управител Адрес Тел. e-mail 

Линтел ЕООД Калин Георгиев Враца, ул. 
Раковска, 30 

092 / 627422 Lintel_ltd@ 

yahoo.com 

“Строителна 
Компания” ООД 

Росен Дудушки Враца, ул.Иванка 
Ботева 33 

092/ 660841 

0888/ 208646 

Buildko@yahoo.com; 
rosendudushki@yahoo.com 

“Екомат” ООД Сашо Георгиев Враца, ул. “Иванка 
Ботева” 22 

092/ 623390 Ecomat@abv.bg 

Булнед ООД Михаил Петков Враца ул. Христо 
Ботев, 20 

092/ 661670 info@limestone-bg.com 

“АЛ Макс” еоод Георги Николов Враца, ул. “Христо 
Ботев” 10 

092/ 66 38 16; 
0899/ 942073 

almax@abv.bg 

“АЛПЛА - Пламен 
Чернокожев” еоод 

Пламен 
Чернокожев 

Враца, ул.Христо 
Ботев 18, стая 17 

092/ 624340 alpla@bitex.com 

"КОРЕКТ" ООД Огнян Бенински Враца, ул. 
Вестител 36 

092/ 661392; 0888/ 
479152 

korekt@bitex.bg 

ГУСВ Йонко Йонов Враца, ул. 
“Вежен” 2А 

092/ 6682020; 
0889/ 624021 

dpsv@isv.net 

mailto:Info@borsaimoti.com
http://www.borsaimoti.com/
http://romel-bg.com/
mailto:Buildko@yahoo.com;
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ЕТ “Уелдинг - Огнян 
Бенински” 

Огнян Бенински Враца, ул.Вестител 
36 

0888/ 479152 - 

“интерстрой-48” еоод инж. Янко 
Василев 

Враца, ул. 
“Априлско 
въстание” 26 

092/ 626631;0888/ 
616938 

hotel@vratsa.com 

"СИГМА ВИТЕС" ООД Красимир Гешев Враца, бул. Н. 
Войводов 17 

092/ 624630 

0898/ 509990 

svitesse@abv.bg 

"ИНВЕСТ - 
КОНСУЛТИНГ" ЕООД 

Инж. Наумов Враца, ул. 
Лукашов 11 

092/ 626265, 

092/ 625030 

-  

"НИФЕ - Иво Лаков" ЕТ Иво Лаков Враца, ул. Никола 
Войводов 6, вх.А, 
ап.4 

092/ 66 06 
56;0888/ 222114 

nifeeood@abv.bg 

"СП - 90" ЕТ Венци  

Петров 

Враца, ул. 
Ал.Стамболийски 
13, ет.2 

092/ 661715;  
0888/ 67 77 52 

sp_90_et@yahoo.co.uk 

ЕТ “Вълчеви” Ангел Вълчев Враца, ул. “Стоян 
Калъчев” 25, ап.2 

 - 

"ОПАЛ - 94" АД Тодор Топалски Враца, ул. Мито 
Орозов 28 

092/ 660361  

0888/ 44 70 06 

opal@bitex.com 

“Билдинг Груп” ЕООД Ангел  Вълчев Враца, ул. “Ангел 
Кънчев” 30 

092/ 41190 -  

“БКС” ЕООД Момчил 
Младенов 

Враца, ул. “Георги 
Апостолов” 13 

092/ 665559; 0886/ 
420810 

-  

“Строй-консулт” ЕТ Емилия Ганчева Враца, ж.к. 
“Дъбника” 135-В-
48 

092/ 42007; 0886/ 
373907 

gavrilovi@abv.bg 

“Евгени Генов 93” ет Евгени Генов Враца, ул. “Драган 
Цанков” № 6 
(складова база 
ОКС) 

092/ 661632 - 

“СиконкоБилдинг“ 
холдинг 

Данчо Лазаров София, ул. 
“Вартопо” 150, кв. 
Мусагеница 

092/ 660284 Fax 02/ 8172120 

“Гарант 90” СД Стоян Цонев Враца, ул. “28 
октомври” 32 

092/ 624222 

0887 / 435038 

- 

“Водно стопанство” АД Ангел Ангелов Враца, ул. “Христо 092/ 56825; 53042 - 
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Ботев” 78  

“ГАМА-111” ООД К. Георгиев Враца, ул. “Иванка 
Ботева” 22, ет.2 

092/ 627422 -  

"ВЛИВ" ЕООД Венчо Лозанов Враца, ул. 
Грънчарска 6 

092/ 665717  -  

"КЛИМАТЕХ 99" АД Петър Славков Враца, ул. 
Софроний 
Врачански 6 

092/ 621522 

0888/ 6466 01 

- 

"ОРЛОВЕЦ" ЕООД Чавдар Колов Враца, 
Индустриална 
зона 

092/ 47514, 47032 - 

"ТО - ТОП - Тодор 
Топалски" ЕТ 

Тодор Топалски Враца, ул. Мито 
Орозов 28 

092/ 660361 opal@bitex.com 

“Иванов - 53” ЕООД Иван Иванов Враца, ул. “Цв. 
Кръстенякова” 13, 
офис 327 

092/ 660520 Ivanov53@ 
bitex.com 

"ПЕТЪР ЦАЛОВСКИ" ЕТ Петър Цаловски Враца, ул. 
Околчица 62, бл.2, 
вх.Б, ап.24 

092/ 40603;  
0888/ 157446 

- 

“ИСКЪР Йорданов -
асмф” ет 

Искър Йорданов Враца, ул. “Иванка 
Ботева”  
10-А-2 

092/ 661180 

0898/ 899747 

- 

“ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА -
ЕДОСГАНИ” ЕТ 

Елица Николаева Враца, ул. 
“Осогово” 21 

0898/ 242665 - 

ЕТ “ВАЛЕРИ ИВАНОВ” Валери Иванов Враца, ж.к. 
“Дъбника” 38, 
вх.Е, ап.113 

092/ 52524 ;  

0888/ 575976 

-  

“СИТИСТРОЙ-2000” 
ООД 

Иван Иванов Враца, ул. “Ангел 
Грамчев” 4, вх.А, 
ап.21 

092/ 66 60 60;  
0888/ 454904 

-  

“МИ ПЕТ” ООД Иван  
Йотов 

Враца, “В. Кънчов” 
27, п.к.458 

092/ 660803;  

092/ 661115 

-  

“ТИНОД” ЕООД Ивайло 
Йорданов 

Ул. “Св.св. Кирил и 
Методий” 37 – A-6 

092/ 55648  Tinodeood@abv.bg 

“АЛУМИНИМПЕКС” 
ООД 

Ролик Иванов Враца, ул. 
“Шипка” 9 

092/ 663383 Rolikivanov@mail.bg 

“ПСП” ООД Пеци  
Петков 

Враца, ул. 
“Стефанка” 27 

092/ 663321; 
0887/ 748317 

Moni_89vr@yahoo.com 

mailto:Ivanov53@bitex.com
mailto:Ivanov53@bitex.com
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“ВИК” ООД Ангел 
Престойски 

Враца, ул. Ал. 
Стамболийски” 2 

092/ 661223 Vik_vratza@abv.bg 

“СТИВЪН-МИЛКА 
РАЧЕВА” ЕТ 

Милка Рачева Враца, ул. Екзарх 
Йосиф 67 

092/ 660572;  

0889/ 947763 

-  

“СТРОЙКОНСУЛТ” ЕТ Емилия Ганчева Враца, ж.к. 
“Дъбника” бл. 
135, вх. В, ап. 48 

092/ 42007 Gavrilovi@abv.bg 

“ИЗОТЕКС” ЕТ Пламен Тодоров Враца, ул. “Река 
Лева” 50, вх. А, ет. 
4, ап. 12 

0888/ 973270 - 

"ТОДОРОВ" ЕТ Тихомир Тодоров Враца, ул. Река 
Лева 44 

092/ 627006 -  

 

3.3 Компании с чуждестранно участие 

Секторите в българската икономика, които предизвикват изключително голям интерес сред чуждестранните и 
местните инвеститори са българската енергетика и комунални услуги (т.н. ютилитис). Тези сектори предполагат 
привличането на много сериозни по размер, хоризонти и структура инвестиционен ресурс и ноу-хау, инженеринг и 
мениджмънт. Като потенциални сектори, в които могат да се разкрият малки  и средни предприятия и най-вече да 
се извърши диверсификация на съществуващи дейности са:  

 Лека промишленост (шивашката и текстилната индустрии - при които обаче има високо текучество и 
изискванията на работодателите към квалификацията на работниците е високо; хранително вкусовата 
промишленост);  

 Машиностроене; 

 Био-производство;  

 Селски туризъм. 

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ (БЕЛОИЗВОРСКИ ЦИМЕНТ) 
АД 
Адрес на управление  
Седалище Община Враца  
с.Бели Извор п.к. 3040 
Телефон 092 66 13 41 

www.holcim.bg 

Заводът е собственост на швейцарския концерн " Холсим" . 
Приватизиран през 1998 г. Инвестираните средства до 
момента са около 50 млн.евро. 
Предмет на дейност. Добив на полезни изкопаеми за 
производство на клинкер и цимент, производство на 
цимент и други строителни материали, вътрешна и външна 
търговия с цимент, клинкер, варовик, инертни материали и 
други строителни материали. Продукти и услуги насипен и 
опакован цимент РС 350 насипен и опакован цимент РС 450.  

БУЛНЕД  
Адрес: гр. Враца, 3000 

БУЛНЕД е създадено през 1998г. Основната дейност на 
дружеството е добив, обработка и търговия с Врачански 
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Факс: 092 66 18 86 
Фабрика Гр. Враца, 3000 
Индустриална зона 
Тел: 092 66 16 70 
Факс: 092 66 31 77 
www. limestone-bg.com 
e-мейл: sales@limestone-bg.com 

варовик, мушелкалк и мрамор. Добива на блокове започва 
през 1998. Фабриката започва производство през 2002г. 
БУЛНЕД предлага оформени блокове, слабове с различни 
обработки, различни рязани по размер елементи и 
стандартни калибровани тънки плочи. Продуктите от 
Врачански варовик са много добре познати на Европейските 
пазари преди повече от 100 г. Компанията притежава 
собствена каменоломна, намираща се в близкото село 
Върбешница – на 16 км. Североизточно от Враца, с добре 
развита инфраструктура. Месечният капацитет на 
каменоломната е 400 м³. През 2012 е обявено в 
несъстоятелност. 

МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД 
Шосе за Мездра,  
На площадката на Химко АД 
Тел.:092 66 10 71, 66 10 73,  
66 10 74, 66 00 72, 66 00 81 
Факс: 092 66 00 73 
Главен Офис  бул. " Димитър Пешев" 3А,  
Гара Искър  
Тел.: 02 807 32 32  
Факс: 02 807 32 11  
е-мейл: office@messerchimco.bg  
www.messerchimco.bged 

 

Месер Химко Газ ООД е българското дружество на концерна 
МЕСЕР - водещ доставчик на технически газове и оборудване 
в световен мащаб. Дейността е ориентирана към създаване 
на уникални технологични решения, разработени според 
изискванията и потребностите на всеки отделен клиент. 
Успешната работа на компанията в България започва през 
1995 година.  
Днес Месер Химко Газ ООД разполага с 16 влекача, 22 
специализирани автоцистерни, 3 бордови камиона и 
бутилков парк от над 26 000 бутилки за технически газове. В 
процес на акредитация е лаборатория за изготвяне на 
еталонни газови смеси и анализ на чистотата на продуктите. 
Има изградени газови центрове в Враца, Бургас, Варна, 
Девня, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, София, 
Търговище, Хасково. 

СИ.ТИ.АЙ.ООД/C.T.I. Srl 
Адрес: Гр. Враца, 3000  
бул. " Мито Орозов" №67 
Управител Ал. Бъчваров 
Тел: 092 66 13 18 Факс: 092 66 30 09 
е-мейл: cti1@bitex.com 

Дейност/ Индустрия: Текстил, облекло, кожарство, обувки и 
аксесоари за пътуване. 

Р.Б.О ООД 
Rodel Bulgarian Operation 
Адрес: Гр. Враца, 3000 
бул. „Мито Орозов” №79 
Управител Рокка Матео 
Тел: 092 68 71 40 Факс: 092 68 71 41 
е-мейл: rbo@rodel.it 

Дейност/ Индустрия: Текстил, облекло, изделия от кожа. 

БИЛЛА Враца  
Адрес: гр. Враца, 3000 
ул. Илия Кръстеняков № 1 
тел: 92 66 89 60 

Най - важното за БИЛЛА е предлагането на качествени 
продукти на възможно най - изгодни цени, както и 
предоставянето на неограничена възможност за избор на 
потребителя. Супермаркетите са на самообслужване и 

mailto:office@messerchimco.bg
http://www.messerchimco.bg/
mailto:cti1@bitex.com
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факс: 92 66 89 60 
управител: Илиян Илиев 
www.billa.bg 

клиентът има достъп до всяка една стока, която би желал да 
закупи. Веригата предлага на потребителя и разнообразно 
количество стоки, които влизат в промоции на всеки две 
седмици на изключително атрактивни цени, продукти от 
основната потребителска кошница, които всекидневно са на 
най - ниската цена в съответния град 

КАУФЛАНД Враца 
Адрес: гр. Враца, 3000 
Ул. „Оборище” №12 
Тел. 0800 12 200 – безплатен 
www.kaufland.bg 

Хипермаркетите Кауфланд предлагат широка гама от 
хранителни продукти от регионални производители, както и 
екологични и маркови продукти. 
Основен акцент на Кауфланд са отделите за пресни продукти: 
за месо, колбаси, сирена и млечни продукти, плодове и 
зеленчуци. Кауфланд гарантира ежедневна свежест и високо 
качество на страхотни цени. 
Наред с разнообразните хранителни стоки и продукти, 
Кауфланд предлага и привлекателни стоки за бита, порцелан, 
текстил, електроуреди, детски играчки, сезонни артикули.  

Т МАРКЕТ Враца 
Адрес: гр. Враца, 3000 
Жк. „Дъбника” 
Тел: 092 66 60 28 

Магазинът “Т-Маркет” е част от латвийската верига магазини 
“VPМАRКЕТ” и е 12 поред в България. Засега той е единствен 
по рода си в Северозападна България и е изключителна 
атрактивен с ниски цени и голямо разнообразие на стоки. 

РЕВЕ Пройектент –виклунг България” ООД  

гр. Враца, жк „Дъбника”, до пощата 

ул. Кръстьо Бързаков 14 А 

Търговски център  „Пени Маркет”  

През 2009 г. във Враца е открит първия магазин, който е 
разположен в квартал "Дъбника". Сградата е с разгъната 
площ близо 1500 кв.м и с 90 паркоместа. 

През май 2011г. е открит нов магазин на Търговска верига 
„Пени маркет”. 

Химипласт Италия 

Враца, на площадката на Химко 
Шосето за Мездра 

Тръби от полиетилен и полипропилен 

На 10.04.2008 г., в гр. Враца „ХИМИПЛАСТ” АД открива завод 
за полиетиленови и полипропиленови тръби. 

Заводът е оборудван с най-ново поколение машини и 
модерна лаборатория за контрол на качеството. 
Високопроизводителните нови технологични линии са 
доставени от италианската фирма Plasсo и са предназначени 
за производството на PE и PPR тръби с диаметър 16-63 мм и 
75-250 мм. Капацитетът им е от 300 до 450кг/ч. 
Производственият процес е напълно автоматизиран – от 
подаването на суровината до опаковането на готовия 
продукт. Цикълът от приемането на поръчката до 
организирането на доставката се оптимизира чрез вътрешна 
компютърна мрежа.  

Тръбите се използват както за водопреносни, газопреносни и 
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канализационни системи, така и за обсадни за кабелни 
мрежи. ХИМИПЛАСТ ще предложи на своите партньори не 
само продажбата на тръби от полиетилен и полипропилен, 
но и пълна гама от услуги, покриващи цялостния 
инвестиционен процес – предпроектни проучвания, 
проектиране, помощ при осигуряването на финансиране, 
доставка и монтаж.  

Произвежданите в предприятието продукти са екологично 
чисти и подлежащи на рециклиране. Освен изградената 
система за преработка на отпадните продукти от собствено 
производство, ще бъдат осигурени и термосоларни и 
фотоволтаични модули за топла вода и производството на 
електрическа енергия. 

РОМТЕХ-3 Ес Холандия 

гр.ВРАЦА, ул. Илинден №3 

"РОМТЕХ-3 Ес” ООД е 100% частно Холандско-Българско 
смесено дружество, създадено на 17 май 2007 от Rommens 
Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. и Интелигентни системи 
за сигурност ООД  

Производствените дейности включват електронни и електро-
механични продукти, пластмасови детайли, метални кутии и 
кабелни снопове. Иновативен продукт са светодиодни (LED) 
лампи. 

 
Хюндай Корея 
Община Враца., гл.път Е-79  

Автомобили и авточасти Продажбено- сервизният комплекс 
обслужва областите Монтана, Видин и Плевен. Hyundai Враца 
е седмият комплекс, открит на територията на страната за 
изминалите единадесет години от стъпването на марката на 
българския пазар.  

Внушителната сграда заема площ от 5 декара и включва 
автосалон, разположен на 180 кв.м и автосервиз, оборудван 
по последни технологии. Продажбено-сервизният комплекс 
се намира на около един километър от Враца по главен път 
Е-79 в посока Мездра. В изложбената част са представени пет 
автомобила Hyundai - i30, Santa Fe, Grandeur, Sonata, Accent. 
Сервизът в комплекса е оборудван със съвременна техника в 
съответствие с високите стандарти на марката и предлага 
широк спектър от сервизни услуги, сред които 
тенекеджийско и бояджийско обслужване. Капацитетът му е 
15 автомобила. 

 
DM дрогеримаркт, Австрия-Германия 
Гр. Враца, ул.” Никола Войводов” 

Немско-австрийска компания, търговски сектор. Магазинът 
отвори врати през 2009 г. Стоки за: Грижа за( тялото, лицето, 
косата, зъбите и др. ), Декоративна козметика, Здравословно 
хранене, Хранителни добавки, Домакинство, Храна за 
животни, Фото и фотоизработка, Парфюмерия, Асортимент за 
бебета 
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Търговска верига ПЛЮС/ЛИДЛ 
Враца, ж.к. „Сениче“,  
ул. „Стоян Ц. Даскалов“ № 3 
Ул. Мито Орозов, срещу автогарата 
 

Магазинът е с 1 500 кв. м застроена площ, а търговската площ 
е 1 200 кв. м. През 2011 г. верига магазини "Лидъл" е закупил 
хипермаркет "Плюс".През юли 2012 е открит втори магазин 
Лидъл във Враца 

АЧЕ ГАЗ, Италия, Рила Газ, България 
Враца, 3000, ул. "Река Лева" № 46 
тел.: +359 92 62 10 53; факс:+359 92 62 10 52 

Енергиен сектор, Газификация Фирмата извеършва 
газифицирането на град Враца. Проектът е със следните 
техн.хар.:Обща дължина на мрежата на града – 106 км. 

Обща дължина на подземни отклонения – 22 км. 

През месец март 2012 г. Рила газ пусна в експлоатация 
първия етап от газоразпределителната мрежа на град Враца, 
като по този начин направи природния газ достъпен за 
хиляди домове и предприятия в града. Услугата ще даде 
възможност на жителите на газифицираните райони 
значително да намалят сметките си за отопление и готвене. 

 

3.4 Актуален списък на работещите предприятия на територията на Община Враца 

 
№ Наименование 

на 
предприятието 

Персонал 
брой: 
До 10 
10 – 50 
50 – 250 
Над 250 

Адрес за контакт Изпълнителе
н 
директор/Уп
равител 

Тел/факс e-mail Предмет на дейност 

1.  АБРИС ООД До 10 Враца,  
ул. Спортна № 3 

Румен 
Байгънов 

092/6552
50 

abris_vr@abv
.bg 

Производство и пакетиране на 
строителни разтвори 

2.  АВТОБУСНИ 
ПРЕВОЗИ-98 

50-250 гр. Враца,  
ул. Мито Орозов 
№ 63 

Георги Яков 092/6663
93 

avto98vraca
@abv.bg 

Автобусни превози 98 АД гр. Враца 
извършва пътнически превози в 
страната. Разполага с луксозни 
автобуси с TV , WC, мини бар, 
климатик. Дружеството извършва 
Годишни технически прегледи на 
всички видове МПС. 

3.  АГРОБИЗНЕС До 10 гр. Враца,  
ул. Васил Кънчов 
№ 4  
вх. а ет. 1 
 ап. 3 

Росица 
Томова 

092/6607
94 

www.agrobus
iness.com 

Производство на месни продукти и 
деликатеси 

4.  АГРОЕКОХИМ 27 гр. Враца 
ул. Ал. 
Стамболийски № 
3 
 

Кинка 
Иванова 
Кристина 
Попова 
Мартин 
Попов 

  Комплексни услуги по растителна 
защита и торове, изпитване и 
внедряване на нови технологии и 
средства, прогноза, сигнализация, 
диагностика, лабораторен анализ, 
консултантска, рекламна, 
информационна и проектантска 
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дейност, ремонт, поддържане и 
производство на селскостопанска, 
транспортна и друга техника, 
резервни части. 

5.  АДЕНИС 10 гр. Враца 
ул. Иванка 
Ботева № 30 
 

Денислав 
Митов 

  Строителство и търговия. 

6.  АИК До 10 гр. Враца,   
ул. Екзарх Йосиф 
№ 46 вх. б ап.3 

Александър 
Костадинов 

092/6606
62 

eood@abv.b
g 

Търговия със зърно и земеделска 
продукция 

7.  АЖМ ГРУП 21 гр. Враца 
ул. Георги 
Апостолов № 2 

Ангел Петров   Търговия 

8.  АКВА БИЛД 10 гр. Враца 
жк. Дъбника, бл. 
21, Г/86 
 

Иван Иванов   Строителство на преносни и 
разпределителни тръбопроводи. 

9.  АКУМИТРЕЙД 17 гр. Враца 
ул. Вестител № 
36 

Пенчо Петков 092/6552
40 

info@monba
t.net 

Търговия с части и принадлежности 
за автомобили. 

10.  АЛПЛА 
ЧЕРНОКОЖЕВ 

10-50 гр. Враца 
Източна 
промишлена 
зона 

Пламен 
Чернокожев 

092/6243
40 

 Производство на алуминиева и PVC 
дограма 

11.  АЛПИКО 
ПЪБЛИШИНГ 

9 гр. Враца 
бул. Втори юни 
№ 66 

Георги 
Езекиев 

  Рекламна и издателска дейност. 

12.  АНЕТА КРЪСТЕВА 
- БАУАЛИЗ 

20 гр. Враца 
ул. Никола 
Войводов № 16 
ет. 2, ап. 6 

Анета 
Кръстева 

092/6605
38 

bawaleez@a
bv.bg 

Производство и търговия с мъжки 
ризи. 

13.  АРТ ДИЗАЙН 
МЕБЕЛ 

10-50 гр. Враца, 
Източна 
промишлена 
зона 

Красимир 
Вълковски 

092/6632
27 

www.artdizai
nmebel.com 

Прозводство и търговия на мебели,и 
интериорни врати от MDF и дизайн 
на интериор 

14.  АРТИНЖЕНЕРИНГ До 10 гр. Враца, 
Източна 
индустриална 
зона 

инж. Юлиян 
Кирилов 

08874970
23 

arteng@abv.
bg 

Арт Инженеринг ЕООД предлага 
богата гама печатни и рекламни 
продукти. 

15.  АУТОКОМЕРС - 
ЕКСПРЕС 

До 10 гр. Враца,   
ул. Борис Коцев  
№ 16 

Илонка 
Георгиева 

  Търговия на дребно. 

16.  АЧИ - ГЕОРГИ 
ГЕОРГИЕВ 

10-50 гр. Враца,   
ул. Река Лева  
№ 58, вх. г, ап. 75 

Георги 
Георгиев 

  Хранителни магазини. 

17.  БГ ИНТЕРТРАНС 50-250 гр. Враца 
ул. Лукашов № 
10, офис 504 
 

Христо 
Иванов 

  Транспортна дейност. 

18.  БЕАНА ВРАЦА 35 гр. Враца 
ул. Илинден  
№ 4 

Никола 
Бенински 

092/6603
47 

 Производство и търговия на едро и 
дребно в страната и чужбина с 
безалкохолни напитки и минерални 
води и всички видове суровини, 
минерали, амбалаж, опаковки, 
машини и съоръжения, резервни 
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части. 

19.  БЕН БЛИК 10-50 гр. Враца,  
ул. Драган 
Цанков № 6  

Илия 
Маринов 

 ben_blik@ab
v.bg 

Търговия на едро със захарни 
изделия, хранителни стоки, алкохол 
и цигари. 

20.  БИЛЛА ВРАЦА 10-50 гр. Враца,  
Ул. Илия 
Кръстеняков №1 

 092/6289
60 

info@billa.bg Продажба на едро и дребно на 
Хранителни и нехранителни стоки за 
бита. 

21.  БОДИ –М 
ТРАВЕЛ 

89 гр. Враца 
ул. Кетхудова № 
23р Б/15 

Кирил 
Алексиев 

092/6527
63 

body_m_trav
el@abv.bg 

Транспорт и туристически услуги. 

22.  БКС-ВРАЦА 50-250 гр. Враца,   
ул. Георги 
Апостолов № 13 

Момчил 
Младенов 

092/6255
59 

mladenov_iv
an@abv.bg 

Комунални услуги 

23.  БУЛАРТ 
КОНСТРЙКШЪН 

11 гр. Враца 
ул. Христо Ботев 
№ 20 

Петя Велкова 092/6616
86 

 Строителство. 

24.  БУЛНЕД-АМД 15 гр. Враца 
бул. Христо Ботев 
№ 20 

Деница 
Петкова 

092/6616
70 

info@limesto
ne-bg.com 

Не специализирана търговия на 
едро. 

25.  БУЛГАРТРАНСГАЗ  с. Чирен, 
Община Враца 

 092/6264
92 

VSlaveikov@
bulgartransga
z.bg 

www.bulgartransgaz.bg 

26.  БУЛПЛАСТ-М 10-50 гр. София, 
 кв. Изгрев ул. 
Никола 
Габровски № 1 

Михаил 
Стоянов 

092/8490
30 

bulplast-
m@bglink.ne
t 

Производство на гъвкави полимерни 
опаковки от полиетилен (PE-LD и PE-
HD) – полиетиленов ръкав, 
полиетиленови пликове и чували, 
термосвиваемо фолио, рекламни 
пликове и чанти 

27.  БЪЛГАРСКА 
ЛЕЯРНА 

10-50 гр. Враца,  
ул. Околчица  
№ 2 

инж. Я. 
Иванова 

08785012
65 

bgl_@abv.bg Производство на центробежно лети 
изделия от сив чугун, въглеродни и 
легирани стомани съобразно 
изискванията на съответните 
стандарти – БДС, DIN, ГОСТ и др. или 
съгласно изискванията на клиента. 

28.  БЪЛГАРСКИ 
ДЪРЖАВНИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 
/БДЖ/ 

Над 250 гр. София,  
ул. Иван Вазов  
№ 3 

Пенчо Попов 02/98111
10 

bdz@bdz.bg Превоз на пътници и товари 

29.  БЪРЦЕФ  гр. Враца,   
ул. Г. С. Раковски 
№ 31 

Румен Бърцев 092/6615
17 

barceff@yah
oo.com 

Производство на дограма, щори, 
сенници и ролетни и охранителни 
щори. 

30.  ВАЛВЕ 
ИНЖЕНЕРИНГ 

12 гр. Враца 
ул. Стоян Заимов 
№ 39 

Тодор 
Христов 

092/6552
08, 

 Производство на метални изделия 
без машини и оборудване 

31.  ВАЛМОН ВРАЦА 28 гр. Враца 
ул. Братя 
Миладинове № 7 

Валентин 
Монов 

  Търговия. 

32.  ВАЛТРОНИК - 
ВАЛЕРИЙ 
КАРАДЖОВ 

До 10 гр. София,  
ул. Панайот 
Волов №16, ет. 4, 
ап. 16 

Валери 
Караджов 

02/66600
8 

vraca@valtro
nic.bg 

Търговска и производствена дейност 
в областта на електротехниката и 
промишлената автоматизация. 

33.  ВАНГЕЛОВ ОЙЛ 16 гр. Враца 
ул. Мито Цветков 
№ 2 

Христо 
Иванов 

092/6604
72 

 Търговия на едро с твърди, течни и 
газообразни горива и подобни 
продукти 

34.  ВАР ТРАНС 81 До 10 гр. Враца,  Емил Вачев 08866656  Бетонов и варов възел. 
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ул. Васил Кънчов  
№ 29 

76 

35.  ВАРИАНТИ 10 гр. Враца 
ул. Екзарх Йосиф 
№ 32 

Павел Влахов   Компютърни технологии. 

36.  ВЕТБИОФАРМ 10-50 гр. Враца 
Западна 
индустриална 
зона 

Борислав 
Иванов 

092/6294
81 

 Производство на лекарствени 
продукти 

37.  ВЕГА-03 24 гр. Враца,   
жк. Дъбника, бл. 
13, ет.1, ап.188 

Альоша 
Първанов 

092/6613
12 

vega03@abv.
bg 

Производство на резервни части и 
оборудване от черни и цветни 
метали и др 

38.  ВИЗИЯТЕКС 9 гр. Враца 
ул. Ангел Кънчев 
№ 4  

Георги 
Генински 

  Товарен автомобилен транспорт. 

39.  ВИНИПАЛ 16 гр. Враца 
ул. Климент 
Охридски № 12 

Николай 
ценов 

092/6411
55 

 Търговия. 

40.  ВИГА ТОРС 4 гр. Враца 
ул. Васил Кънчов 
№ 72 

Георги 
Тодоров 

092/6601
96 

 Търговия на дребно с резервни части 
за автомобили. 

41.  ВиК Над 250 гр. Враца 
ул. Александър 
Стамболийски № 
9 

Ангел 
Престойски 

092/6612
23 

vik_vratza@a
bv.bg 

Обслужване с вода населението и 
бизнеса на общините, които се 
намират на територията на 
Врачанска област. 

42.  ВИКТОРИЯ - ТД 
ТОДОР 
ДИМИТРОВ 

До 10 гр. Враца,   
ул. Иванчо 
Цветков № 2 вх.г 
ет.1 ап.41 

Тодор 
Димитров 

  Производство на месни продукти. 

43.  ВИТКА 
МЛАДЕНОВА 

До 10 гр. Враца,   
ул. Борис Коцев  
№ 1 

Витка 
Младенова 

092/6223
27 

vitka_mladen
ova@abv.bg 

Търговия с авто части. 

44.  ВРАТИЦА 10-50 гр. Враца,  
ул. Индустриална 
№ 7 

Константин 
Армянов 

092/6602
87 

armianov@vr
atitza.com 

“Вратица - Враца” АД е едно от най-
големите памукотекстилни 
предприятия в България с пълен 
технологичен цикъл: предене, 
тъкане, багрене, конфекция. 

45.  ВРАЦА-СТАРТ 45 гр. Враца,  ул. 
Шипка № 2 

Пламен 
Стефанов 

092/6453
37 

vrstart@infot
el.bg 

Производител на единични и 
дребносерийни отливки и детайли с 
тегло от 0.100 кг до 800 кг. 

46.  ВРАЦА-СТИЛ 50-250 гр. Враца,  
бул. Мито 
Орозов № 65 

инж. Георги 
Павлов 

092/4229
8 

vratsastyle@
abv.bg 

Текстилна и шивашка 
промишленост. 

47.  ВРАЦА-ФЕРИТ 16 гр. Враца,  
ул. Стоян Заимов 
 № 22 

Мария 
Гергова 

092/6569
76 

ferit@abv.bg Търговия с пиво, алкохолни, 
безалкохолни напитки и 
др.хранителни изделия. 

48.  ВРАЦА ИНВЕСТ 
ГРУП 

36 гр. Враца 
Западна 
индустриална 
зона  

Валери 
Ангелов 

  Строителство. 

49.  ВРЗ ВОЛА До 10 гр. Враца,  ул. 
Илинден № 16 

инж. Петър 
Четрафилов 

092/6668
23 

office@volae
co.com 

Специализиран е за извършване на 
капитален ремонт на автомобилна и 
бронетанкова техника. 

50.  ВТОРИ ЮНИ 27 гр. Враца 
ул. Христо 

Иван 
Божинов 

  Производство и търговия на калъпи 
за обувки, работна обувка, обувни 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Смирненски № 2 изделия, други стоки за бита 

51.  ГАЛАКСИ ПЛАЗА 52 гр. Враца 
ул. Георги 
Пенчев № 1 

инж. Ангел 
Вълков 

092/6606
36 

valkov@galax
y-plaza.com 

Производство на мебелни и метални 
изделия. 

52.  ГАРАНТ СТРОЙ 6 гр. Враца 
ул. Св. Софроний 
Врачански № 6 

Димитър 
Иванов 

08881401
14 

garantstroi20
00@abv.bg 

Търговия на едро с дървен 
материал. Строителна и ремонтна 
дейност. 

53.  ГАРАНТ-90 - 
ЦОНЕВ И СИЕ 

50-250 гр. Враца ул. 28 
Октомври № 32 

Стоян Цонев 092/6615
45 

garant90@ab
v.bg 

Строителство. 

54.  ГАМА 29 гр. Враца ул. Спас 
Соколов  № 20 

Грета 
Стаменова 

08991866
11 

gama_bg@ab
v.bg 

Търговия. 

55.  ГАЗТРЕЙД-ВРАЦА 4 гр. Враца 
ул. Климент 
Охридски  № 12 

Данаил Колов  oilbg@b-
trust.org 

Търговия с петролни продукти. 

56.  ГБС-
ЕНЕРГОСТРОЙМ
ОНТАЖ 

7 гр. Враца жк. 
Дъбника бл. 135 

Албена 
Димитрова 

092/6660
95 

GВS_ЕSМ@А
ВV.ВG 

Строителство. 

57.  ГЕКОН МВ 5 гр. Враца 
ул. Андрей 
Николов № 5 

Владимир 
Каменов 

 vladi.kameno
v@gmail.com 

Ветеринарно медицинско 
обслужване 

58.  ГЕНОВ 
СТРОЙПРОДУКТ  

10-50 гр. Враца,  
ул. Драган 
Цанков  № 6 

инж. Евгени 
Генов 

 092/9019
50   

eg93@abv.bg Строителна дейност. 

59.  ГЕНЕРАЛНА 
АГЕНЦИЯ 
БЪЛГАРИЯ-
ВРАЦА-2006 

6 гр. Враца 
ул. Лукашов 
№ 10 

Георги Гецов 092/6878
31 

acc060@alia
nz.bg 

Застрахователен брокер. 

60.  ГЕОРГИ СТОЯНОВ 
- КОРЕКТ 

30 гр. Враца,  
ул. Вежен 4 ет.3 
ап.13 

Георги 
Стоянов 

092/6261
61 

 Работи основно на ишлеме, като 
марките, които се произвеждат са 
PRADA, DAINESE, POST CARD, 
COTTON'S, BREMA, BELFE и 
т.н.Фирмата е в процес на 
патентоване на собствена марка. 

61.  ГЕРАСИМОВ 10-50  гр. Враца 
ул. Козлодуйски 
бряг №20 

Симеон 
Герасимов 

092/6224
40 

gsk@rimex-
ltd.com 

Строителство. 

62.  ГОЛДЪН НУТС 11 гр. Враца 
ул. Стоян Заимов 
№ 1 

Емил 
Аврамов 

092/6511
96 

 Производство, преработка и 
пакетиране на промишлени и 
хранителни стоки, вкл. Ядки, кафе, 
сушени плодове и зърнени храни и 
търговия с тях 

63.  ГЕРГЬОВЧЕ До 10 гр. Враца, 
Централен склад 
ул. Индустриална 
№16 

Здравко 
Златев 

092/6604
46 

www.gergiov
che.com 

Търговия на едро с ветеринарно-ме- 
дицински продукти, ваксини, биоп- 
родукти, фуражни добавки. 

64.  ДАНИ 1 25 гр. Враца 
ул. Шипка 
№1 

Данчо Иванов 092/6603
91 

 Производство и търговия с пилешки 
продукти. 

65.  ДАНИМАРК 8 гр. Враца 
ул. Лукашов 
№ 1, ет. 3 

Даниел Бузов 092/6601
50 

pari@konkur
ent.bg 

Издателска дейност. 

66.  ДДД ГРУП 
ДЕЗИНФЕКЦИОН
НА СТАНЦИЯ 

8 гр. Враца 
ул. Черни Дрин 
№ 2 

Светослав 
Арнаудов 

  Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация, почистване на домове 
и офиси, консултации, търговия с 
дезинфектанти, дезинсектанти, 
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прахове и отрови. 

67.  ДЕВА МП 6 гр. Враца ул. 
Войнишка  № 33 

Първан 
Цветков 

  Производство на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия. 

68.  ДЕМЕТРА - МАЯ 
АНТОВА 

5 гр. Враца жк. 
Бистрец ул. 
Манастирска № 
33 

Мая Антова   Търговия и консултантска дейност. 

69.  ДЕНИТРАНС 09 6 гр. Враца 
ул. Кръстьо 
Българията № 47 

Мариан 
Йорданов 

092/6267
98 

denitrans_09
@abv.bg 

Товарен транспорт. 

70.  ДЖЕНЕРАЛ 
КЛИМА 

До 10 гр. Враца,  
ул.Спас Соколов 
№ 30 

инж. Дилян 
Камберски 

08885343
58 

dilian_kambe
rski@abv.bg 

Продажба и сервиз на климатични 
системи. 

71.  ДЖИМИ 13 гр. Враца 
ул. Илинден 
№ 3 

Мирослав 
Кръстев 

092/6669
02 

djimi.ood@a
bv.bg 

Търговия с горива и петролни 
продукти, вътрешно и външно 
търговска дейност, търговия с 
автомобили и резервни части за тях. 

72.  ДИГАНТ - 
ДИМИТРОВ И 
ГРИГОРОВ 

50-250 гр. Враца,  ул. 
Екзарх Йосиф  № 
13 

Гриша 
Григоров 

092/6614
82 

digantsdvr@y
ahoo.com 

Производство на хлебни изделия. 

73.  ДИТРАНС 5 гр. Враца ул. 
Петропавловска 
№ 56, ап. 1 

Пламен Ветов   Товарен автомобилен транспорт 

74.  ДЕСИ-ВЕСИ До 10 гр. Враца ул. 
Гурко  №17 

Митко 
Василев 

092/6558
14 

iavramova@a
bv.bg 

Сладкарска къща Кампино 

75.  ДИСК-ГТ 93 10-50 гр. Враца,  ул. 
Кръстьо 
Българията  № 29 
ап.1 

Светла 
Петрова 

092/6612
80 

disk_gt_93@
abv.bg 

Проектиране и изграждане на 
отоплителни, вентилационни и 
климатични инсталации, ел. монтаж. 

76.  ДУБЪЛ И КО 42 гр. Враца ул. 
Демокрация 
№ 9, В/28 

Светла 
Ангелова 

08851020
80 

dubalendco
@gmail.com 

Търговия с хранителни стоки. 

77.  ДЪБ АД КАМ – 
NIKOLA STOYKOV 

10-50 гр. Враца 
ул. Шипка № 7 

Никола 
Стойков 

02/86958
40 

www.kam-
bg.com 

Производство на мебели. 

78.  ЕЛЕНА 10-50 гр. Враца,   ул. 
Алеко 
Константинов  
№ 11 ап. 6 

Николай 
Янкулов 

092/6619
80 

 Склад на едро за търговия с храни. 

79.  ЕНЕРГОИНВЕСТ-
РЕМОНТНА 
КОМПАНИЯ 

10-50 гр. Враца,  
Западна 
индустриална 
зона п.к.248 

Цецо 
Найденов 

092/6221
61 

ei.remko_ad
@abv.bg 

Монтаж и ремонт на парни и 
водогрейни котли, тръбопроводи и 
съдове под налягане. 

80.  ЕКОХИДРАВЛИК
А 

 гр. Враца,   
Източна 
промишлена 
зона 

 092/6600
50 

alex_plast@a
bv.bg 

Щуцери ,бързи връзки, трипътници, 
фланци, ермето пръстени и гайки, 
силиконови и каучукови пръстени. 

81.  ЕКОФРУТ 50-250 гр. Враца 
ул. Христанчо 
Матов 
№ 17, ап. 2 

Емил Цветков 092/6645
45 

ekofrut@abv.
bg, 

Товарен автомобилен транспорт. 

82.  ЗММ-ВРАЦА 50-250 гр. Враца,   
ул. Илинден № 
12 

инж. Иван 
Любов 

092/6603
24 

liubov@bitex.
com 

Заводът за металорежещи машини 
предлага в своята производствена 
програма гама универсални стругове 
в широк диапазон обработваеми 
диаметри.  
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83.  ИВАЙЛО 
НАЙДЕНОВ - 
СИМАР 

10-50 гр. Враца,  
ул. Поп Тодор 
Врачански №1 
вх.а ап.10 

Ивайло 
Найденов 

092/6668
40 

simar_vasilev
@mail.bg 

Строителство и обзавеждане 

84.  ИВАНОВ-53 50-250 гр. Враца,  
ул. Трайко 
Китанчев № 10, 
 вх. в, ап. 40 

Иван Иванов 092/6605
20 

Ivanov53@ 
bitex.com 

Строителство на сгради и 
съоръжения в областите на 
жилищно и обществено 
строителство. 

85.  ИЗОТЕКС-1 - 
ПЛАМЕН 
ТОДОРОВ 

10-50 гр. Враца,  
ул. Река Лева  
№ 50 вх.а ет.4 
ап.12 

Пламен 
Тодоров 

092/ 
9651336 

 Строителство. 

86.  ИНЕС До 10 гр. Враца,  
Източна 
промишлена 
зона 

Иван Иванов 092/6412
56 

Ines_stroi@a
bv.bg 

Складова база. 

87.  ИНЕКС ТРЕЙД 10-50 гр. Враца, 
ул.Екзарх Йосиф 
№ 65 вх.а ап.14 

Илиан 
Цветков 

092/6599
95 

www.inex-
bg.com 

Собствен внос и дистрибуция на 
богат асортимент от фаянс, теракотa 
и гранитогрес, паравани, 
обикновени, парни и хидромасажни 
душ кабини, сауни, смесители, 
хидромасажни вани, джакузита 
хидромасажни панели, огледала, 
аксесоари и мебели за баня 

88.  ИНКОМС- 
МИЛИН КАМЪК 

10-50 гр. Враца,  
бул. Мито 
Орозов № 18 

инж. Володий 
Пеков 

092/6616
77 

milinkamuk@
abv.bg 

Производство на сглобяеми къщи. 

89.  ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СИСТЕМИ ЗА 
СИГУРНОСТ 

10-50 гр. Враца,  
ул. Гурко № 6 

Иво Върганов 092/ 
649370 

sss@isv.net Производство (и като 
подизпълнител) включващо 
проектиране, асемблиране, тестване 
и опаковане на електронни, 
електромеханични, метални 
изделия (вкл. щанцоване до 3 мм) и 
щприцване на пластмасови детайли 
до 1600 гр. Инженеринг на сигнално-
охранителни и пожаро-известителни 
системи,видеонаблюдение 

90.  ИНТЕРИОР И БИТ 10-50 гр. Враца,  
ул. Александър 
Стамболийски  
№ 17 ет.5 ап.14 

Юлий 
Борисов 

092/6203
07 

 Производство на мебели. 

91.  ИНТЕРТЕКС 10-50 гр. Враца,   
ул. Ангел Кънчев 
№ 4 ет.2 ап.2 

Георги 
Генински 

092/6641
75 

intertex@bit
ex.com 

Плетени облекла. 

92.  ЙОЛКОВИЦА - 
ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ 

10-50 гр. Враца, ул. 
Йолковица № 5 

Валери 
Вълков 

092/6602
60 

jolkovitza@m
-real.net 

Транспортна фирма. 

93.  КАЛИ БЪЛГАРИЯ 10-50 гр. Враца,  
ул. Спас Соколов 
№ 9 

Калинка 
Пешева 

092/6222
19 

office@kali-
uniforms.com 

Производство на униформени 
облекла. 

94.  КАЛИН 
НАЙДЕНОВ - 
СИММЕТ 

10-50 гр. Враца, 
ул.Баба Йота № 5 

Калин 
Найденов 

092/6400
80 

simmet@abv.
bg 

Закупуване, възстановяване,ремонт 
и продажба на металообработващи 
машини, както и производство на 
резервни части за тях. 

95.  КАМИБО 10-50 гр. София,  
ж.к. Надежда  
бл. 155 вх.в  ет.3 

Камелия 
Шушкова 

  Производство на топлоенергия. 
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96.  КАУФЛАНД 
ВРАЦА 

10-50 гр. Враца,  
ул. Оборище 
№12 

 0800 12 
200 

www.kauflan
d.bg 

Продажба на Хранителни продукти 
от регионални производители, как- 
то и екологични и маркови 
продукти; стоки за бита, порцелан, 
текстил, електроуреди, детски 
играчки, сезонни артикули. 

97.  КООПЕРАТИВЕН 
СЪЮЗ 

10-50 гр. Враца,  ул. 
Цвета Кръстеня.-
кова № 13 

инж. Велко 
Атанасов 

092/6607
21 

 Съюз на кооперации. 

98.  КОРЕКТ 50-250 гр. Враца,  
ул. Илинден № 4 

Огнян 
Бенински 

092/6613
92; 

korekt@bitex
.bg 

Строителство. 

99.  ЛАЛОВ И ВАЧЕВ 50-250 гр. София,  
ул. Проф. Цветан 
Лазаров № 13, 
офис 301, ет. 3 

инж. Йордан 
Вачев 

092/6631
56 

head.office@
lvmasters.co
m 

Производство на месни изделия. 

100.  ЛЕСТО ПРОДУКТ 10-50 гр. Враца,  
ул. Кръстьо 
Българията  № 34 

Ивайло 
Гладнишки 

092/6610
93 

lestoproduct
@bitex.bg 

Лесто Продукт предлага богата гама 
от услуги свързани с обработката на 
листов материал и качествени 
продукти. Нашите хора и продукти, 
предоставят на клиентите 
интелигентни решения за по-висока 
производителност и по-бърз растеж. 

101.  ЛИВИА М 10-50 гр. Враца,  
ул. Индустриална 

 092/6440
74 

www.livia-
m.com 

Текстил за хотела и дома. 
Спално бельо, детско спално бельо, 
завеси, хавлиени кърпи. 

102.  МЕСОДОБИВНА 
КОМПАНИЯ 
ВРАЦА 

До 10 гр. София,  
бул. Цар 
освободител  
№ 17а ет.3 ап.6 

 092/6615
96 

mkvratza@bi
tex.com 

Месо – всички видове разфасофки. 

103.  МЕСЕР ХИМКО 
ГАЗ ООД 

10-50 гр. Враца 
Шосе за Мездра 

 092/6610
71 

office@mess
erchimco.bg 

Доставчик на технически газове и 
оборудване. Създаване на уникални 
технологични решения. 

104.  МИ - ПЕТ 10-50 гр. Враца,  
ул. Васил Кънчов  
№ 27 

Сава Савов 092/6611
15 

 Производство на строителни 
материали, елементи, конструкции. 

105.  НАДЯ 
ГЛАДНИШКА 

10-50 гр. Враца, ул. 
Цено Тодоров  № 
6-а 

Надя 
Гладнишка 

092/6635
87 

 Дърводобив и дървопреработване 

106.  НАСЛАДА-02 10-50 гр. Враца,  ул. 
Мито Орозов № 
33  

Драганка 
Гайдарска 

092/6510
06 

 Производство и търговия на 
сладкарски изделия. 

107.  НИКЕМ ГАЗ До 10 гр. Враца,  
ул.Цар Борис І-ви 
№12 ет.3 

Владимир 
Ценов 

092/6618
55 

 Бензиностанция 

108.  НИФЕ До 10 гр. Враца,  
ул. Никола 
Войводов № 6,  
вх. а, ап. 4 

Иво Лаков 092/6232
36 

nifeood@abv
.bg 

Строителство. 

109.  НОВО ХИМКО 10-50 гр. Враца 
Шосето за 
Мездра 

Разград 
Инженеринг 
ЕООД 
Бойчо 
Дамянов 
Игор 
Гешовски 

  Производство и търговия с амоняк, 
карбамид и други органични и 
ноерганични химични продукти- 
амоняк, карбамид, амонячна вода, 
въглероден диоксид, аргон, 
кослород, азот, криптом, ксенон, 
метан, еталонни технически газове и 
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газови смеси, серовъглерод, 
амониев бисулфид, катализатори, 
метало-окислителни пигменти, 
препарати за растителна защита и 
свързаните с тази и други продукти. 

110.  ОБЛАСТНО 
ПЪТНО 
УПРАВЛЕНИЕ - 
ВРАЦА 

50-250 гр. Враца,   
ул. Г.С.Раковски 
№ 5 

инж. Стефан 
Илиев 

092/6204
05 

puvr@m-
real.net 

Осъществява взаимодействието на 
Агенция „Пътна инфраструктура” с 
Областната и с Общинските 
администрации. 

111.  ОПАЛ 94 10-50 гр. Враца,  
ул. Мито Орозов 
№ 28 

Тодор 
Топалски 

092/6603
61 

opal@vratza.
com 

Строителство. 

112.  ОПИТНА 
СТАНЦИЯ ПО 
БУБАРСТВО 

10-50 гр. Враца 
ул. „Мито 
Орозов” №24 

проф. д-р 
Паномир 
Ценов 

092/6422
21 

serivrbg@bit
ex.com 

Отглеждане на черничеви дървета и 
копринени буби. 

113.  ПЕТРОЛ Над 250 гр. София,  
бул. Черни връх  
№ 43 

Цветан 
Димитров 

02/49603
00 

www.petrol.b
g 

Продажба на петролни продукти. 

114.  ПМУ ВРАЦА - 98 До 10 гр. Враца,  
ул. Река Лева № 
3, вх. в, ап. 40 

Пламен 
Тодоров 

092/6631
90 

 Строително-ремонтни услуги. 

115.  Р.Б.О РОДЕЛ 
ООД 

50-250 гр. Враца,  
Бул. „Мито 
Орозов” № 79 

 092/6871
40 

rbo@rodel.it Текстил, облекло, изделия от кожа. 

116.  РЕМУСС 10-50 гр. Враца,  
ул. Васил Кънчов  
№ 120 

Георги 
Димитров 

092/6658
56 

remuss@abv.
bg 

Производство и търговия със 
селскостопанска продукция 

117.  РОВОТЕЛ СТИЙЛ 50-250 гр. Нови искър, 
общ. Столична, 
ул. Кременица  
№ 2 

 092/6475
91 

www.rovotel.
com 

Изкупуване и обработка на отпадни 
метали, хартия, пластмаса и излезли 
от употреба акумулатори 

118.  РОМТЕХ 3 S До 50 Гр. Враца 
ул. Илинден № 3 

Диана 
Борисова 
Върганова 

092/9266
958 

www.rommt
ech-3s.com 

Производство, внос, износ и 
търговия с печатни платки за 
електроника 

119.  СЕМКОВ - 2001 10-50 с. Бели Извор 
 

Цветомир 
Семков 

092/6613
41 - 435 

semkov2001a
bv.bg 

 

120.  СИГМА ВИТЕС 10-50 гр. Враца, 
бул. Н. Войводов 
№ 17  

Красимир 
Гешев 

092/6246
30 

svitesse@abv
.bg 

Инженерингова дейност, свързана с 
антикорозионна защита, услуги 
свър- 
зани с борба с корозията. Абразивно 
почистване на метални конструкции. 
Хидроизолации на бетонови повърх- 
ности. Фасадно боядисване. 
Изпълне- 
ние по алпийски способ. 

121.  СИ.ТИ.АЙ.КЛОТИ
НГ ТРЕЙД 
ИНТЕРНЕШЪНАЛ 

Над 250 гр. Враца,  
ул. Мито Орозов 
№ 67 

Алфредо 
Чонти 

092/6613
18 

cti@bitex.co
m 

Производство на облекло. 

122.  СИКОНКО 
БИЛДИНГ АД-
КЛОН ВРАЦА  

10-50 гр. Враца,  
ул. Христо 
Смирненски № 6 

 092/6602
84 

melnicavr@a
bv.bg 

Съхранение на зърно. Производство 
на царевичен грис и брашно - 
пшеничено, бяло, Добруджа и 
типово. 

123.  СИМАР 10-50 гр. Враца 
зад Бубарска 
станция 

Ивайло 
Найденов 

092/6668
40 

simar_mebeli
@mail.bg 

Производство на мебели 

124.  СИРЕНА - ДН 10-50 гр. Враца,  Даниела 092/6631 sirena@fabit Производство на облекло. 

mailto:puvr@m-real.net
mailto:puvr@m-real.net
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ул Христо Ботев 
№ 66  

Нинова 69 ex.com 

125.  СИТИСТРОЙ-2000 10-50 гр. Враца,  
Източна 
промишлена 
зона 

инж. Иван 
Иванов 

092/6660
60 

sitistroi_2000
@abv.bg 

Строителство. 

126.  СОФИ 10-50 гр. Враца,   
ул. Веслец № 14 
ап. 5 

Ангел 
Давидов 

092/6664
08 

www.sofi-
brakes.com 

"СОФИ" ООД е частно дружество, 
специализирано в производството 
на фрикционни изделия и по-
специално на безазбестови 
накладки за леки, лекотоварни и 
тежкотоварни автомобили, 
ремаркета и автобуси. 

127.  СПЪТНИК-96 50-250 гр. Враца,  
ул. Аспарух № 24 

Красимир 
Николов 

092/6605
76 

 Транспортна фирма. 

128.  СТАНИСЛАВ 
АНТОВ 

10-50 гр. Враца,   
ул. Н. Геров бл. 4 
вх.а ап.7 

Станислав 
Антов 

092/6600
35 

 Производство на дограма, окачени 
тавани и сенници. 

129.  СТРОИТЕЛНА 
КОМПАНИЯ 

50-250 гр. Враца,  
Хранително - 
вкусова зона 
/бивш стар 
месокомбинат/ 

Росен 
Дудушки 

092/6608
41 

build-
ko@yahoo.co
m 

Строителство. 

130.  СТРОЙКО-21 ВЕК 10-50 гр. Враца,  
ул. Константин 
Фотинов № 2,  
вх. а, ап. 12 

Пламен 
Трифонов 

092/6249
27 

stroiko21vek
@abv.bg 

Строителство. 

131.  ТАШЕВ-ТРАНС До 10 гр. Враца, 
ул.Скобелев № 4, 
ет. 4, ап. 8 

инж. Валери 
Ташев 

092/6615
30 

info@tashev-
trans.com 

Транспортна фирма. 

132.  ТЕХ-КО 10-50 гр. Враца,  
ул. Илинден  
№ 4, 

 092/6244
11 

vratza@tech-
co.net 

Консумативи за автомобили. 

133.  ТЕХКОМ ЕООД 10-50 гр. Враца 
бул. Никола 
Войводов 
 № 42А 

Димитър 
Иванов 

092/6215
77 

techkom-
bg.com 

Производител: на челни хидравлич- 
ни товарачи за ЮМЗ и МТЗ - всички 
видове и друг прикачен инвентар 

134.  ТИМП До 10 гр. Враца,  
ул. Подбалканска  
№ 49 ап. 1 

Мирослав 
Митев 

092/6207
87 

msmitev@ab
v.bg 

Внос, продажба и отдаване под 
наем на строителна и подемна 
техника. 

135.  ТОВАРЕН 
АВТОТРАНСПОРТ
-ВРАЦА-98 

10-50 гр. Враца,  
ул. Мито Орозов 
№ 63 

Венелин 
Веков 

092/6420
35 

 Международни и вътрешни 
превози. 

136.  Т МАРКЕТ ВРАЦА 10-50 гр. Враца 
бул. Никола 
Войводов 

 092/6660
28 

 Магазинът “Т Маркет” е част от 
латвийската верига магазини 
“VPМАRКЕТ” и е 12 поред в 
България. 

137.  ТРОЛЕЙБУСЕН 
ТРАНСПОРТ-
ВРАЦА 

50-250 гр. Враца,  
ул. Мито Орозов 
№ 135 

Илиян Йончев 092/6485
73 

trolley_vratza
@abv.bg 

Градски превози. 

138.  ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ 

Над 250 с. Бели Извор инж. Тодор 
Костов 

092/6613
41 

www.holcim.
bg 

Производство на цимент. 

139.  ХОТЕЛ МИРА 10-50 гр. Враца 
ул. Сан Стефано  
№8 

 092/6662
62 

http://mirah
otel.eu/ 

Хотелско обслужване 
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140.  ХОТЕЛ ХЕМУС 10-50 гр. Враца 
пл. Ботев 
 

 092/6616
49 

http://www.
hotelhemus.c
om/ 

Хотелско обслужване 

141.  ХОТЕЛ ХЪШОВЕ 10-50 гр. Враца 
шосето за 
Паволче 

 092/6613
49 

http://hashov
evraca.com/ 

Хотелско обслужване 

142.  ХОТЕЛ ЧАЙКА 10-50 гр. Враца 
местност 
Вратцата 

 092/6223
67 

chaika_hotel
@abv.bg 

Хотелско обслужване 

143.  ЦЕНИТ - ТОТКА 
ПЕТКОВА 

10-50 гр. Враца,   
ул. Ивайло № 2 
ап.6 

Тотка Петкова 092/6453
74 

tsenit@abv.b
g 

Строителство. 

144.  ЦЕНТРОМЕТ 50-250 гр. Враца,  
Индустриална 
зона 

Нарен ЕООД 092/6613
74 

mtg@mtgbg.
com 

Центробежно леене на метали. 

145.  ЧЕХ - ПЛАСТ 10-50 гр. Враца,  
ж.к. Сениче бл. 
63 вх.а ап.17 

инж. 
Димитър 
Иванов 

092/6645
40 

cheh_plast@
abv.bg 

Производство на дограма. 

 

Пазарните позиции и перспективи пред фирмите 

По отношение оценките за икономическата конюнктура, пазарните позиции и перспективи пред фирмите може да 
се заключи, че:  

 Сред работодателите преобладават отрицателните оценки за текущата икономическа конюнктура на 
национално и на местно ниво, като все пак оценките за състоянието на общинската икономика изглеждат 
малко по - позитивни.  

 Работодателите преценяват, че тази като цяло неблагоприятна икономическа среда не е повлияла и не 
очакват да повлияе съществено върху техния бизнес. Това може да се интерпретира като отражение на 
тяхната приспособимост към променящите се условия, но и като недостатъчно оценяване на ролята на 
външната среда.  

 Работодателите от малките и средните фирми също изглеждат  по-позитивно настроени в сравнение с тези 
от големите фирми. Вероятното обяснение е, че собствениците на МСП се чувстват по-сигурни, по-
адаптивни в неустойчивата  и неблагоприятна икономическа среда, в която работят. 

 Очевидно работодателите от общината имат основания, въз основа на досегашния си опит, да смятат, че 
разполагат с достатъчно възможности да развиват (или запазят) бизнеса си даже и в неблагоприятни 
условия. 

3.5 Общински търговски дружества  

№ 

по 

ред  

Наименование на 

предприятието 

 Данни за 

регистрация от ОбС 

Предмет на дейност Органи на 

управлението на 

предприятието 

Брой заети лица по 

щатно разписание на 
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Враца и седалище  предприятието 

 1.  Обредни дейности 

Решение № 

809/16.11.2010г.  

 гр. Враца, 

ул.”Георги 

Бенковски” 21 

 

Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните 

и траурни обреди, празници и церемонии. Управление и 

поддържане  на гробищни паркове и терени с прилежащите 

им сгради и съоръжения и обредните сгради на територията 

на град Враца. Осигуряване на съпътстващите ги стоки и 

аксесоари. Водене регистър на гробните места, събиране и 

отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните 

данъци и такси. 

Директор 

Димитър Симеонов 

Тел. 092/620154; 

092/620190; 

092/620565 

По щатно разписание 

– 13 бр. 

2. Спорт и туризъм 

Решение № 722/ 

29.07.2010 г. 

Решение № 851/ 

28.12.2010 г. 

 гр. Враца, Спортен 

комплекс „Христо 

Ботев”. 

e-mail 

office@bgpolis.eu 

 

Управление и на общински спортни и туристически имоти, 

както и на имоти, предоставени на общината за стопанисване 

и управление, отдаване под наем на движими и недвижими 

вещи, събиране на наеми за ползване на спортни и 

туристически имоти и съоръжения, предоставяне на 

туристическа информация, предоставяне на активен 

маркетинг и реклама на туристическия продукт, експониране 

на туристически обекти на Община Враца на национални и 

международни туристически изложения, организиране на 

туристически изложения, спортни, културни и други 

мероприятия в Община Враца, подпомагане на Общинска 

администрация - Враца при категоризация на туристически 

обекти и при осъществяване на контрол по спазване на Закона 

за туризма, Закона за физическото възпитание и спорта и 

другите нормативни актове в тези области, както и 

извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на 

дейност на предприятието. 

Директор 

Явор Крумов 

Тел. 092/627261; 

092/627263; 

092/624307 

По щатно разписание 

–  бр.43 

3 Социални дейности 

Решение № 723/ 

29.07.2010 г. 

 гр. Враца,  

e-mail 

предоставя социални услуги на възрастни хора, хора в 

неравностойно положение, самотни хора от община Враца;  

приготвя и предоставя храна за хора от община Враца със 

заболявания, на които са предписани диети № 1, № 5, № 7, № 

9, № 10; приготвя и предоставя храна на възрастни хора, хора 

в неравностойно положение, самотни хора от община Враца, 

столуващи служители в Общинска администрация – Враца, 

ученици в общински училища на община Враца, звена на 

общинска бюджетна издръжка и лежащо болни жители на 

община Враца в общински лечебни заведения; обслужва и 

организира дейности в разкритите пенсионерски клубове на 

територията на община Враца; предоставя кетъринг услуги на 

юридически и физически лица; 

Директор 

Ивалина Коцева 

 Тел. 092/622045- 

управител 

092/622111-гл.счет. 

092/663489-

счетоводство 

092/629303-

калкуланти 

mailto:office@bgpolis.eu


 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

извършва стопанска дейност във връзка с предмета на дейност 

на предприятието. 

092/620579- 

организатор 

По щатно разписание 

–  76 бр.  

4 Паркинги и гаражи 

Решение № 829/ 

07.12.2010 г. 

Решение № 1080/ 

14.09.2011 г. 

 гр. Враца, ул. 

„Стефанаки Савов” 

№ 6. 

e-mail: 

parkingvraca@abv.bg 

Управление, инвестиране, изграждане, експлоатация, 

поддържане, отдаване под наем или на концесия на паркинги, 

гаражи и места за паркиране, общинска собственост, 

администриране на обезщетения по възлагане на Кмета, както 

и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. 

Директор 

Валери Атанасов 

 Тел. 092/660 650 

По щатно разписание 

–  32 бр. 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 

1. “БКС- Враца” ЕООД 

Управител вр.из.д.: Момчил Младенов 

Гл. счетоводител: Емил Богданов 

Телефони: 092/ 625559, 62 71 58, 665142 

Адрес: Враца, Ул. ”Г. Апостолов”№13; 

e-mail: bks_vratza@mbox.contact.bg 

Предмет на дейност: строителство, ремонтно-строителна дейност, озеленяване, ремонт на зелени площи, 

поддържане, стопанисване и ремонт на сградния жилищен фонд, строителни услуги на населението, поддържане 

чистотата на град Враца и съставните села, производство на декоративни дръвчета 

Дялово участие: 100% общинско 

 

2. “Тролейбусен транспорт” ЕООД 

Управител: Илиян Йончев 

Телефони: 092/ 64 85 73, 64 85 68, 66 03 84 

Адрес: Враца, “Тролейбусно депо”; бул.”Мито Орозов” 135  
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2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

E-mail: trolley_vratza@abv.bg 

Предмет на дейност: превоз на пътници 

Дялово участие: 100% общинско 

3. РТВ “Вестител” ЕАД 

Лице за контакти: Представител на ОбС в общото събрание Румяна Попова 

Адрес: Враца, Дворец на културата, пл. „Хр. Ботев” 

Телефон: 0894/620890 

E-mail: popova_r@abv.bg 

Предмет на дейност: Масово осведомяване чрез използване на всички средства за информация, извършване на 

всякакъв вид сделки в страната и чужбина, придобиване на права и поемане на задължения по всякакъв начин, 

учредяване на дъщерни фирми, откриване на представителство и клонове, както и незабранени от законите на Р. 

България други дейности 

Дялово участие: 100% общинско 

 

4. ”Екопроект” ООД 

Управител: Стефан Чокойски 

Телефони: 092/ 62 13 76 

Адрес: гр. Враца, местността „Пискавец”  регионално депо за твърди битови отпадъци 

e-mail: rd_za_tbovraca@abv.bg 

Предмет на дейност: Управление на депо за твърди битови отпадъци Враца- Мездра, събирането, съхранението и 

обезвреждането им и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране, и 

възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци 

Дялово участие: 75% общинско 

 

5. “Дружество по заетост” ООД 

Управител: Харалампи Петров 

Телефони: 092/ 66 50 33 

Адрес: Враца, бул. ”Демокрация” №1 

Предмет на дейност: Осигуряване на временна и алтернативна заетост на безработни лица 

Дялово участие: 22.3% общинско 

 

6. МБАЛ ”Христо Ботев”АД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Изпълнителен директор: Орлин Цветков 

Телефони: 092/ 66 51 10; 092/62 61 40 

Адрес: Враца, Бул. ”2-ри юни”№ 68 

e-mail: mbal_vratza@abv.bg 

Предмет на дейност: осигуряване на квалифицирана медицинска помощ на населението 

Дялово участие: 17% общинско 

 

7. ДКЦ 1- Враца 

Управител: д-р Ирена Виденова 

Телефони: 092/ 62 20 83; 092/ 62 20 81 - факс 

Адрес: Враца, Бул.”2-ри юни” № 68 

E-mail: dkc1_vratca@abv.bg 

Предмет на дейност: осигуряване на квалифицирана медицинска помощ на населението. 

Дялово участие: 100% общинско 

 

8. Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар ЕООД - Враца 

Управител: д-р Мариана Стоянова Маркова 

Телефони: 092/ 62 25 32, 092/ 666117; 0888/ 357 728 

Адрес: Враца, ул. ”Ген. Леонов” № 93 

Предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болните от 

туберкулоза и хронични неспецифични заболявания 

Дялово участие: 100% общинско 

 

9. Областен диспансер за психични заболявания със стационар ЕООД - Враца 

Управител: д-р Надя Емилова Иванова 

Телефони: 092/ 66 32 07, 092/ 66 50 75;  0887/ 424 440 

Адрес: Враца, ул. ”Беласица”№ 1 

e-mail: nadia_odpz@abv.bg 

Предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болните с 

психични заболявания 

Дялово участие: 100% общинско 

10. Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар ЕООД - Враца 

Управител: д-р Жулиета Цветкова Цолова 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Телефони: 092/ 62 32 62, 62 25 49, 0889/ 444 524 

Адрес: Враца, бул. ”2-ри юни”№ 68 

Предмет на дейност: активно издирване, диспансеризиране, лечение и периодично наблюдение на регистрираните 

злокачествени заболявания и преканцероза 

Дялово участие: 100% общинско 

 

11. Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар ЕООД - Враца 

Управител: д-р Григор Томов Григоров 

Телефони: 092/ 66 50 43, 0887/ 616 160, 62 40 40, 66 55 71 - счетоводство 

Адрес: Враца, бул. ”2-ри юни” № 68; e-mail: odkvzs@m-real.net 

Предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение и рехабилитация на 

болни с кожни и венерически заболявания 

Дялово участие: 100% общинско 

 

12. Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране ЕООД – Враца 

Управител: Димитър Цветков Тончев 

Телефони: 092/62 34 68, 0898/625 305 

Адрес: Враца, ул. ”Ген. Леонов” № 95 

Предмет на дейност: изработване на зъбопротезни конструкции за ортонтско лечение 

Дялово участие: 100% общинско 

13. „СВЕЖЕСТ” ООД 

Седалище и адрес на управление: гр. Враца, п.код 3000  
ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА  
Тел.: 092/645367, e-mail: svejest@mbox.contact.bg 
Предмет на дейност: химическо чистене, пране, производствена дейност, транспортна дейност, вътрешна и външно 
- търговска дейност 
Дялово участие: 40% общинско 
40% "БЕЛИНВЕСТ" АД 
20% - РМД 

3.6 Търговия 

Във Враца има най-различни по мащаб търговски обекти вкл. и големи търговски центрове, хипермаркети и 
шоуруми. Свои филиали в града имат: Кауфланд, Билла, Технополис, Техномаркет, Зора, Т Маркет (2 филиала), Лидл 
(2 филиала) , Пени Маркет (2 филиала), Мебели Арон и ДМ. 

В края на 2005 г. е открит и най-големият търговски център в града — СУМИ , разполагащ с близо 110 магазина, 
заведения и офиси. 

Общинският съвет във Враца планира да обяви за продажба два от най-скъпите си терени в града. Единият е 
търговският комплекс "Суми" с площ от 6980 кв.м, а другият е бившата циркова площадка на площад "Руски", която 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
mailto:svejest@mbox.contact.bg
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е голяма 17 307 кв.м, съобщиха от община Враца. По тяхна информация интерес към имотите имат двете търговски 
вериги "Била" и "Кауфланд", които искат да построят хипермаркети по европейски стандарти. Според експертните 
оценки на лицензирани оценители конкурсната цена за първия терен е 701 хил. лева, а на втория - 800 хил. лв. 

Германската верига "Кауфланд" има намерение да изгради едноетажен магазин с площ от около 5000 кв.м и открит 
паркинг за 200 места. В проектирането и строителството ще бъдат ангажирани местни изпълнители и доставчици, а 
80 на сто от предлаганите стоки в магазина ще бъдат български. Компанията ще инвестира и в обучението на 
квалифициран персонал за обслужване на хипермаркета, като ще се открият около 100 нови работни места. 

Забележка: Този текст трябва да бъде в минало време. Инвестициите са направени 

 

 

Изграждане на пазарни структури 

Установяването на конкурентни структури на производство и маркетинг е ключът за успешното развитие на 
земеделието в Община Враца. 

Системата за  дистрибуция на земеделски стоки в района е формирана от три основни звена за реализация: 
изкупвателни пунктове в производствените райони, пазарите на едро и местата за продажба на дребно. 

От изкупвателните пунктове продуктите се насочват към преработвателните предприятия и за продажба на едро и 
дребно. 

Някои от изградените изкупвателни пунктове, които не отговарят на изискванията на ЕС, следва да се приведат, тъй 
като тяхното затваряне рефлектира върху намаляването на производството. Без изградени пазарни структури е 
немислимо развитието на стоково производство с къс срок на съхранение. 

За целта се предлага: 

> Разширяване системата на  дистрибуция  със земеделски стоки в района, с оглед обхващането  на 
по-голяма част от дребните производители; 

> Увеличаване броя на изкупвателните пунктове и подобряване на тяхното оборудване в селищата 
където е съсредоточено производството на бързо разваляща се и трудно транспортабилна продукция (яйца, мляко, 
пресни зеленчуци, ягодоплодни и др.); 

> Изграждане на плодово-зеленчукова борса и тържище за животни. 

При дребното и разпокъсано производство, създаването на съвременни тържища е необходимо, защото няма друга 
възможност продукцията на преобладаващите дребни производители да се събира и оформя в по-големи и 
еднородни партиди. Те разполагат с необходимите съоръжения за сортиране, опаковка, пакетиране и складове за 
съхранение на стоките до тяхното експедиране. В тържищата стоката се привежда в пазарен вид, съответстващ на 
изискванията на приетите български и международни стандарти. На тези пазари участват фирми за търговия на 
едро, които снабдяват пазара с местна и вносна продукция. 

Пазарните структури в развитите страни непрекъснато се усъвършенстват. По принцип се търсят възможности с най-
малко  финансови средства стоката да достигне до крайния потребител. Дистрибуцията се изменя в посока за 
скъсяване на пътя и срока на доставка на стоката от производителя до потребителя. Големите супермаркети за 
хранителни стоки сключват директни договори с фермерите, в които се залагат количество, качество, опаковки, 
разфасовка и др. По този начин се намаляват разходите за съхранение и  вторично преработване на стоките, пестят 
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се загуби от фири и повредена продукция, разходи за поддържане на складовата база. Това безспорно се отразява 
положително и върху цената на дребно поради бързата доставка на качествени пресни продукти. 

Изграждане на общински покрит пазар в град Враца – има проект, търси се финансиране 

Предвижда се изграждане на покрит общински пазар в гр. Враца. Покритият общински пазар се предвижда да бъде 
изграден на мястото на съществуващия в момента Кооперативен пазар в гр. Враца. Авторският колектив на проекта 
е: арх. В.Кашукеев, арх. А. Славова, арх. М. Дончева, консултант проф. арх. Стефан Попов  със следните параметри: 

 Оборудване и дълготрайни активи: 

 Застроена площ: 1515.45 кв. м 

 Разгъната застроена площ: 2704,21 кв. м 

 Покрит паркинг – 27 паркоместа 

Проектът цели да създаде нормални условия за работа на търговците, както и да разшири капацитета на пазара, 
като създаде условия там да се настанят и търговците от алеята до автогарата. 

3.7 Туризъм, туристически зони и обекти 

Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните транспортни 
връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на територията на Природен парк Врачански Балкан. 
Туристическите продукти са свързани с алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, 
орнитоложки, екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан, предлагат 
идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за деца, които се съчетават с 
образователни програми. 

Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски къщи за развитие на селски 
туризъм. Тук, както българските, така и чуждестранните гости могат да почувстват традиционното гостоприемство, 
да се възхитят на чудесната природа, да опитат вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина. 

Във Врачанският Балкан съществуват обособени зони за отдих с три хижи, стопанисвани от туристическо дружество 
Веслец - хижа Околчица, свързана с паметника на Христо Ботев, хижа Пършевица и хижа Леденика. Последните две 
хижи и множеството ведомствени бази в зоната за отдих Врачански балкан, в местността Горски дом и пещерата 
Леденика може да се свържат в обща урбанизирана зона за отдих и туризъм. Дължината й е близо 9 км. В северният 
край е пещерата Леденика. В центъра на зоната са разположени множество ведомствени почивни бази, а в южния 
край - хижа “Пършевица” и ски-писта с влекове за възрастни и деца. По този начин в удобна връзка с града се 
очертават три центъра за отдих и туризъм.  

 Комплекс Леденика - един от стоте национални туристически обекти. Трите ведомствени бази към него 
имат общо 139 легла и 200 места за хранене. Туристическата хижа е с 85 легла; 

 Център за отдих Врачански балкан - основен за почивка с няколко ведомствени почивни бази с общо 488 
легла и 420 места за хранене, профилакториум на АЕЦ ”Козлодуй” със 150 места за хранене и 100 легла, 
множество бунгала, ски - база с две неработещи засега писти.  

 Местност Пършевица с перспектива за развитие като локален център за зимен спорт и туризъм. 
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На територията на Община Враца има достатъчно средствата за подслон и места за настаняване, към 2011 г. те са: 
общ брой места – 1101, в т.ч.  1) Места в средствата за подслон – 441; 2) Места в къщи за настаняване – 36; 3) Места 
в хижи – 289; 4) Места във ведомствена база – 205. В категоризирани от Общинската експертна комисия обекти са 
536 броя легла. Общият брой на местата за хранене и развлечения  е 4887, в ресторантите 1918 места и в 
заведенията за бързо обслужване 1405 места.  Общият брой на категоризираните заведения за хранене и 
развлечения и заведенията за бързо обслужване е 71, като ресторантите са 33 бр., а заведенията за бързо 
обслужване – 38 бр. 

В последните 10-15 години много малко е направено за оползотворяване на природните, исторически и други 
дадености за развитие на туризма като перспективен и печеливш сектор от икономиката на общината.  

През 2004 г. бяха разработени Общинска програма за развитие на туризма и Областна програма за развитие на 
туризма, които обединяват интересите, възможностите и усилията на общинската и Областна власт, централните и 
регионални структури в областта на туризма и на потенциалните инвеститори за подобряване и разширяване на 
туристическата инфраструктура, за привличане на ресурси за развитие на туризма като доходоносна икономическа 
дейност и като полезна за здравето и познанието  общочовешка необходимост и потребност. 

 

Седмичен отдих. Крайселищни паркове и лесопаркове. 

Благоприятни условия за седмичен отдих предоставя югозападната част на Врачанския балкан, привлекателен с 
разнообразието на релефа, своеобразните карстови форми, горските масиви, природните забележителности, 
туристическите обекти и маршрути, живописните пейзажи и наличната база за отдих и информационно обслужване. 
От крайселищните територии най - значим е комплексът “Леденика“, разположен в красива гънка в билото на 
планината. Свързан е с удобна транспортна и пешеходна връзка с града, с градския лесопарк “Вестител “, 
местността “ Хъшовете “ и от там с националния Ботев път, като по този начин оформя една от основните зелени оси 
на крайселищната територия.    

Като основна тема на краткотрайния отдих на населението се налага туризма.  Организацията на масовия и на 
специфичните видове туризъм в община Враца се извършва от местни дружества, дирекции и клубове.  

 Пешеходен туризъм – подходящи за пешеходен туризъм са няколко основни маркирани маршрута – до 
пещерата Леденика по стръмни пътеки  южно от Враца; до Бутов дол - Замбина могила – п. “Леденика“; до 
Гарванец  - Кравя – Леденика; от Згориград до Леденика; Враца – Скакля – Мандрата – Селището – 
Йолковица; х. Леденика – х. Пършевица; х. Околчица – х. Пършевица; Ботева алея от  “Химко“ до Избата; 
Лакатник – Миланова скала – Пършевица; маркирани пътища и пътеки до Лютаджик, Бялата вода, Вършец, 
сп. Оплетня, Елисейна и др. 

 Познавателен туризъм –  изградени маршрути от ДПП ”Врачански балкан” : 

1. Врачанска екопътека от Згориград да водопада “Боров камък“; 

2. Познавателен маршрут “Карст и растителност “ в к-с “Леденика“; 

3. Горска пътека на приказките край Горския дом ( Пършевица ); 

4. Познавателен маршрут “ Ботев път “ от Милин камък до Околчица; 

 Спелеология – основни обекти за спелеология са пещерите, разположени във Врачанския карст “ и в 
планината – около 500 на брой. 
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 Алпинизъм – използват се основно вертикалните скали в района на “Вратцата“ край Алпийския дом. 
Катерачните турове са над 150, с трудност от I до VIII категория. Целогодишно тук се провеждат 
тренировъчни лагери, клубни, републикански и международни състезания. 

 Воден туризъм – използваеми са яз. “Дъбника”, басейна “Чайка” и най – близките реки Огоста и Дунав; 

 Селски и еко – туризъм . Организация и прилагане на този вид туризъм е извършена от ДПП “Врачански 
Балкан“. Използват се 20 места за настаняване в с. Паволче и с. Згориград. През 1999 – 2001 г. са били 
използвани от 1000 чуждестранни туристи като еднодневни почивки и походи по Врачанските екопътеки. 

От значение за по-широкото прилагане на туризма в района – местен, национален и международен е 
усъвършенстването на информационната, тур – операторската и рекламна дейност. 

С осъществяването на някои от проектите в Община Враца се цели развитие на туризма като един от помощните 
отрасли за развитие на икономиката. 

Настоящи проекти: 

„Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на 

ПП „Врачански Балкан” – проектът е на стойност 500 хил.лв.; Община Враца е партньор, а ДПП „Врачански Балкан” – 

водеща организация.  

Проектът е за изграждането, обзавеждането и оборудването на Многофункционален център за ключови 
природозащитни дейности „Горски дом”. В сградата на парка, намираща се в местността Варовитица са обособени 
помещения за кабинети, лаборатория, семенна и вегетативна банка за растения, места за настаняване, общи и 
складови помещения. В рамките на проекта са реализирани три пилотни проекта за опазване и възстановяване на 
застрашени видове и хабитати на територията на парка. Предвидени са и дейности за повишаване на общественото 
съзнание в сферата на природозащитата, чрез привличане на общественото внимание и ангажиране на местите 
общности в проблемите на опазването на биологичното разнообразие. Продължителността на проекта бе 36 месеца 
и приклюи през юли 2012 г. 

„Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – туризъм без сезони” 

На 23 ноември 2011 г. между Община Враца и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” МРРБ, 
бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 „Развитие 
на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Проекта е насочен към разработването на 
природна атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на стратегически разположен 
туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство на една от най-известните пещери в 
България, която има национално и международно значение за развитието на туризма. Превръщането на пещерата 
във водеща туристическа атракция ще увеличи потока от туристи до региона като цяло и в частност до ПП 
„Врачански балкан”,  където с повече и по-интересни атракции, които дават възможност за пълноценно 
пребиваване за по-дълго в парка – един почивен ден или уикенд, изпълнен с емоции и приятни преживявания, не 
само за децата, но и за цялото семейство.  

Предвижда се около и в пещера „Леденика” да се създаде  развлекателен парк „Леденика”, който ще бъде 
композиран от отделни тематични и атрактивни модули. На площадката пред входа на пещерата ще бъде 
изработен входен модул „Ледениче” (Светломразец). Той ще представлява атрактивен, уголемен и прозрачен макет 
на най-интересния пещерен организъм в Леденика –Светломразец, наречен в проекта “Ледениче”. Във 
вътрешността  на самата пещера ще  бъде представяна аудио и светлинна хореография. Светлинният спектакъл,  
съчетан със специално подбрана музика,  ще бъде  различен за всяка от съществуващите зали. Цветовите  нюанси 
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ще подчертаят естествената красота на различните образувания, без това да заличава природните 
забележителности. Прожекторите ще са последна генерация осветление и поради излъчването си на студена 
светлина ще предотвратят образуването на мъх и растителност по стените, сталактитните, сталакмитните и 
сталактонните образувания. Чрез най-модерни технологии в Концертна Зала и при „Езерото на желанията” ще има 
прожекции върху воден екран, а при Малката пропаст с музика и звукови ефекти ще се реализира обемно шоу 
„Вулканът”. Пред входа на пещерата предстои изграждане на образователен/интерпретативен модул „Прилепа”, 
като за целта ще бъда извършена рехабилитация и разширение на съществуващия информационен център. 
Предвижда се обзавеждане на съвременна прожекционна зала, където посетителите ще получават информация за 
пещера „Леденика”, природен парк „Врачански Балкан” и неговите забележителности, флора, фауна и културно-
историческо наследство.  

Проектът планира и изграждане на анимационен модул „Приказна алея” с амфитеатър, който ще включва алея с 
движещи се кукли – познати приказни герои и театрална сцена на открито, на която в определени часове ще се 
провежда анимационно шоу. От ляво на входа на пещерата ще се изгради спортно-развлекателен модул „Мама, 
татко и ние” със спортно-развлекателни съоръжения за деца и техните родители.  

Връзката между Туристическия информационен център „Натура 2000” и входа на парка „Леденика” ще се 
осъществява чрез атрактивно влакче. По проекта ще се изгради допълнителна техническа дребномащабна 
инфраструктура. Предвидени са изграждане на нов водопровод от хижа „Леденика” до входа на пещерата 
„Леденика”, пречиствателно съоръжение с биологично очистване и последващо използване на водата, обновяване 
на съществуващия паркинг, удължаване на съществуващата алея за хора с увреждания, оформяне на околни 
пространства, поставяне на указателни табели, изграждане на две екопътеки с туристически маршрути Горно 
Озирово – Леденика и Враца – Леденика.  

Предстои създаване на Концепция за функционирането на Развлекателен парк „Леденика”, която ще включва 
раздели за управление на човешкия ресурс, програми за анимация и интерпретация, комуникационна стратегия, 
мониторинг и управление на туристическите потоци, стратегия за развитие на парка и др. За работа в Развлекателен 
парк „Леденика” минимум 10 човека ще получат модулно обучение по професиите „Анимация в туризма”, 
„Екскурзоводство” и „Пътуване, туризъм и свободно време”. През втората година от реализацията на проекта в 
рамките на инициативата Европейска нощ на прилепите ще бъдат организирани тематични прояви, карнавал, 
детски хепънинг и др. 

Проектът ще допринесе за преодоляване на несъответствието между богатия и разнообразен природен ресурсен 
потенциал в Община Враца и липсата на развити атракции. В резултат от неговата реализация на туристическия 
пазар ще бъде предложен нов туристически продукт, създаден в съзвучие със съвременните туристически 
тенденции – нуждата от развлечения, търсене на приключения, нови познания, желание за контакт с природата и 
двигателни активности. Продуктът няма аналог в страната и ще включва иновативна концепция за създаване на 
Развлекателен парк „Леденика” и устойчиво използване на природните ресурси, включването им във групи от 
атракции и интегрирането им с анимационни програми. Очакваме да бъде постигнат ръст в туристическите 
посещения и промяна в структурата на посетителите, като се предвижда нарастване броя на чуждестранните 
туристи и делът на семействата с деца. Наличието на предвидените в проекта атракции ще премахне сезонността на 
посещенията, което ще доведе до равномерно натоварване на територията през годината и в крайна сметка до 
устойчиво използване на ресурсите и спазване статута на защитената територия.   

Проектът ще доведе до промяна на социално-икономическите показатели на община Враца. Това от своя страна 
неминуемо ще доведе до увеличаване дела на сектор туризъм в общинската икономика. Поради факта, че туризмът 
е свързан с други сектори индустрия, реалистично е да се постигне общ положителен ефект и оживление на 
общинската икономика като цяло. Очакваме минимум 6 фирми и около 200 човека да бъдат ангажирани като 
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подизпълнители с различни дейности по изпълнението на проекта, а след неговата реализацията - да бъдат открити 
минимум 20 нови работни места. 

Изводи: 

Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и околностите на Враца – Вратцата, от 
която града носи името си, пещерата Леденика, Околчица и Бойният участък на Ботевата чета, където е загинал 
поетът - революционер Христо Ботев. В самия град са средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани 
от ХVІ век., местността Градище – антично  селище и раннохристианска базилика, Рогозенското съкровище, 
Природен парк “Врачански балкан” е обявен за защитен обект с международно значение. Уникален природен 
комплекс с голямо биологично и ландшафтно разнообразие. Нашата политика ще е отправена към популяризиране 
на тези природни и културни дадености, като: 

Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен, комплексен туристически продукт – „Враца 
– врата към древността”. 

Извършване на маркетингово проучване за състоянието на туризма и  създаване на маркетингова стратегия за 
разпространяване на информация за продукта като част от една цялостна стратегия за популяризиране на района. 

Популяризиране на туристическите дестинации, свързани с културно-историческото наследство на Враца и 
околността, съобразени с природните дадености на района.  По- дълъг престой на туристите, по- големи 
икономически ползи; 

Модерен мениджмънт на туристическите обекти с цел увеличаване на туристическия поток към тях; 

Развитие на туристическата инфраструктура в Природен парк “Врачански Балкан“ с цел превръщането и в 
алтернативен целогодишен курорт от национално значение; 

Успешната реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони”  

Обновяване и възстановяване на паметници на културата и атрактивно експониране на археологическите находки.    

Изграждане на туристически информационен център с цел популяризиране месните и регионални възможности в 
областта на туризма. 

Участие в туристически изложения, борси и  форуми, съвместно с представители на хотелиерския и туристическия 
бизнес. 

Развитие на публично-частното партньорство за дългосрочна експлоатация на туристически обекти, чрез сключване 
на концесионни договори. 

3.8 Аграрен сектор 

Селското стопанство се нарежда сред водещите отрасли на българската икономика с относителен дял в размер на 
14 % от БВП. Едновременно с това то се явява и основен източник на препитание за около 25 % от икономически 
активното население. В общинската икономика той осигурява едва 2 % от общите приходи. Общата 
макроикономическа стабилизация в страната създава благоприятни предпоставки за успешното завършване на 
прехода към пазарни отношения и преструктурирането на редица подотрасли в селското стопанство. 
Същевременно обаче, нерешените проблеми, породени от прекомерната разпокъсаност на селскостопанските земи 
и ограничения достъп до кредити, се изправят като непреодолимо препятствие пред инициативата на българските 
инвеститори. 
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В много случаи, водещите чужди инвеститори не виждат в България значим пазар на потребителски стоки, а 
трамплин към по-големите пазари в региона. От друга страна, те считат българския пазар за част от общия пазар на 
Балканите, като не правят рязко разграничение между отделните балкански държави. В този смисъл, регионалното 
сътрудничество е единственият правилен път за балканските държави, които сами по себе си не са особено 
атрактивни за инвеститорите, но като общ пазар ги привличат с неудържима сила, поради стратегическото си 
положение в югоизточната част на Европа. В тази връзка, България трябва да излезе с предложения за общи 
регионални инициативи, целящи развитието на региона като цяло. Премахването на ГКПП между балканските 
държави би стимулирало свободното движение на стоки в рамките на региона. Забавянията, причинени от 
множеството гранични инспекции, са особено нежелателни при транзита на хранителни и селскостопански 
продукти. Освен това, множеството ГКПП усложняват логистичното обслужване на товарите и оскъпяват българската 
продукция, занижавайки по този начин нейната конкуретноспособност. 

Благоприятните почвено-климатични, географски и   агроекологични условия, в съчетание с натрупания опит са 
отлична предпоставка за устойчиво развитие на ефективно и конкурентноспособно земеделие в страната и в 
частност Община Враца. Приемането ни за редовен член на  ЕС през 2007  г.  коренно промени условията за 
цялостното ни икономическо развитие –  умело съчетаване на националната ни политика с Европейската.  Създават 
се реални условия за финансова подкрепа,  като пазарна подкрепа,  директни плащания и допълнителни средства 
за развитие на селските райони.     Бъдещите насоки на областта и на селското стопанство чертаят приоритети като:  
храни,  безопасност на храните,  екологични стандарти и осигуреност на качество по цялата производствена верига.   

През последните 10  години се очертава трайна тенденция за намаляване производствената дейност на аграрния 
сектор Количеството на общата продукция от единица площ и производството на повечето животински продукти 
намалява в сравнение с 80-те и 90-те години.  

Съществува силен дисбаланс между едрите и дребните/средните производители и преработватели. Дребните и 
средните земеделски производители имат много по-малък достъп до финансиране, пазари, невъзможност за 
закупуване на нова техника,  което прави тяхното производство неконкурентноспособно в сравнение с големите.  
Голяма част от тези дребни и средни производители и преработватели излизат или в сивата икономика, за да 
съществуват, или фалират, което от своя страна води до обезлюдяване на селските райони. Политиката на 
държавата и общините трябва да стимулира именно тези производители,  като им отдава земеделските си имоти и 
ги стимулира за добиване на селскостопанска продукция, която да е конкурентноспособна и съдейства за нейната 
реализация. Ето защо е необходимо да поддържаме земята в добро земеделско и екологично състояние,  
ограничаване на ерозионните процеси и деградацията на почвите,  оползотворяване на отпадъците от 
земеделското производство,  производство на биоенергия,  запазване на генетичните ресурси и хуманно отношение 
към животните,  повишаване ефективността на земеделските екосистеми,  опазване на природните ресурси и т.н.  
Част от този земеделски и горски ресурс е собственост на Община Враца.   

Селското стопанство е сред водещите отрасли на българската икономика.  Едновременно с това то е и основен 
източник на препитание за около 25 %  от рентабилното население,  а в същото време осигурява едва 2 %  от общите 
приходи.  Макроикономическата стабилизация създава благоприятни предпоставки за завършване на прехода към 
пазарни отношения и преструктуриране на някои подотрасли в селското стопанство.  По структура на земеделските 
земи и форма на собственост в общината се наблюдават като културни видове – ниви, ливади, пасища и трайни 
насаждения,  а по форма на собственост – ДПФ (Държавен поземлен фонд) и частни земеделски земи.  До 
настоящия момент общата земеделска земя в община Враца е в размер на 485 323дка., което представлява 71.05 % 
от територията на общината - Приложение1. След демократичните промени големите аграрно-промишлени 
комплекси се разпадат и земеделските земи се възстановяват на старите собственици.  В общината земеделската 
земя е възстановена и окончателно са приети плановете за земеразделяне на всичките 22  землища.  Във всички тях 
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са „Изготвени карти на възстановената собственост” и „Трасиране и въвод във владение”. Завършено е 
обединяването на цифровите модели на възстановената собственост   върху земеделските земи и горите и земите 
от горския фонд. В Агенцията по кадастъра се намират кадастралните карти на всичките землища,  както и 
обединените цифрови модели (в актуални ZEM-файлове).  

Общинска собственост са 37 871,553 дка земеделски земи, от тях 6525,230 дка са ниви,  а останалите са ливади 
1856,224 дка, пасища и мери 21949,800 дка  и други (храсти, ерозирали земи 7540,299 дка). Размерът на 
обработваемата земя в последните години остава почти непроменен, изменят се незначително само  формите на 
стопанисване и обработване.  От изнесените данни е видно,  че делът на пустеещите земи е много голям.  
Основните причини за това е силната разпокъсаност на обработваемите площи при възстановяване на 
собствеността и ограничения достъп до кредити те са и непреодолимото препятствие пред българските 
инвеститори. 

Поземлена реформа 

Демократичните промени и налагането на пазарна икономика засягат и селското стопанство. Големите аграрно – 
промишлени комплекси се разпадат и се възстановява собствеността на земеделските земи на старите собственици. 
Земеделската земя е възстановена на собствениците, окончателно са приети плановете за земеразделяне на 
всичките 23 землища. Във всички землища са “Изготвени карти на възстановената собственост” и “Трасиране и 
въвод във владение”. Завършено е обединяването на цифровите модели на възстановената собственост върху 
земеделските земи и горите и земите от горския фонд. В Агенцията по кадастъра се намират кадастралните карти на 
всичките 22 землища, както и обединените цифрови модели (в актуални ZEM – файлове).  

Структура на стопанисваната земя 

Структура на стопанисваната земя 

Общо стопанисваната земеделска земя за 22-те землища на Общината е в размер на 485 323 дка, което 
представлява 71,05 % от територията на Общината и е възстановена по видове собственост: 

Физически лица – 415 630 дка; 

Юридически лица – 2 528 дка; 

Религиозни общности – 512 дка; 

Държавен поземлен фонд – 10 080 дка; 

Общински поземлен фонд – 35 305 дка; 

Останалите земи са транспортни, водни и други видове територии. 

Собственост на Община Враца са 35 305,6 дка земеделски земи. От тях 6465,5 дка са ниви, а останалите са ливади, 
пасища, мери и др. 

Общият размер на обработваемата земя през последните години остава почти непроменен. Изменение се 
наблюдава при формите на стопанисване и обработване. Основната част от обработваемата земя - нивите - се 
обработва по следния начин: 

92 000 дка или 33%  от 11 кооперации;   

88 810 дка или 32 % от арендатори, сдружения и ЕТ; 

73 730 дка са пустеещи и тенденцията е към намаляване; 
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Причините, довели до увеличение на пустеещите земи са липсата на финансови средства, раздробяването на 
земята при възстановяване на собствеността и невъзможността на по-голяма част от производителите да получат 
кредити и субсидии от държавния бюджет. Намаляването на пустеещите земи е възможно главно чрез сключване 
на споразумения /доброволна комасация/ за създаване на масиви за земеделско ползване между ползватели и 
либерализация на начина на отпускане на кредити и субсидии. 

Основната насоченост и мерки за развитието на отрасъла за Община Враца са: 

 Усвояване на изоставените и пустеещи земи. 

 Предприемане на действия по залесяване на ерозирали и непригодни за обработване и земеделско 
производство земи. 

 Подобряване на материално-техническата база и повишаване на трудовата заетост. 

 Изграждане на специализирани масиви от ягодоплодни култури, етерични и лекарствени растения, овощни 
и лозови масиви. 

 Комасация на земята, като предпоставка за създаване на модерно и технически добро оборудвано 
земеделско производство. 

 Засилване на интеграционните функции на преработвателните предприятия. 

 Привеждане на условията за производство в предприятията на ХВП в съответствие с европейските 
санитарни и хигиенни норми, създаващи гаранции за качествени и безопасни храни. 

 Изграждане на регионална система за пазарна информация, маркетингови консултации и обучение на 
мениджърите на нови предприятия на ХВП. 

 Създаване на максимално приемливи условия за работа в селското  стопанство чрез земеделските фондове 
с цел привличане на младите хора.  

 Своевременно актуване земеделските земи и гори общинска собственост.  

 Актуализиране Наредбата на Общински съвет Враца в частта по управление на земеделските земи 
общинска собственост във връзка с промените в законодателството.  

 Организиране на процедура по Закона за общинската собственост и Наредбата за отдаване под наем на 
свободните земеделски земи.  

 Намаляване до минимум на  пустеещите земи като се оптимизират сроковете за ползване за сметка на 
арендатора – ОПФ и ДПФ и залесяване на ерозирали земи и непригодни за използване за земеделско 
производство.  

 Възстановяване на зеленчукопроизводството в селата около водните басейни,  като се създадат местни 
инициативни групи (МИГ) на подхода „Лидер”  

 Увеличаване площите на техническите култури,  ръжта и овощните насаждения. Те са пригодни за нашите 
условия и получените от тях продукти са по- рентабилни от житните 

 Организиране на тържища за зеленчукопроизводството, което ще стимулира производството, ще съкрати 
броя на междинните звена и поевтини продукцията.  
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 Привличане на инвестиции за увеличаване площите на лозовите насаждения със сорта „Врачански мискет” 
с тенденция задоволяване на вътрешния пазар и износ.  

 С оглед  на периодичните засушавания, да се насочат повече инвестиции за възстановяване и разширяване 
на напоителната мрежа и да се намери начин за диверсификация на структурите на отглежданите култури 
за сметка на по- сухоустойчивите и търсене на пазари.  

 Подобряване на развъдно-подобрителната работа с цел запазване на породния състав на животните и 
привличане на инвестиции за изграждане и развитие на фамилни и семейни ферми за отглеждане на 
високопродуктивни животни.  

 Използване на най-новите научни постижения с цел максимално оползотворяване на природно-
икономическите ни дадености в растениевъдството и животновъдството, като се отглеждат подходящи 
растения и животни с възможно най-добри икономически показатели.  

 Пълноценно и максимално използване и контрол на земеделските фондове и помощи от ЕС за обновяване 
на машинния парк с нови модерни и високоефективни машини и съоръжения с цел подобряване 
качеството и повишаване конкурентноспособността на селскостопанска продукция.  

 Изработване и приемане на Лесоустройствен проект (ЛУП)  за горите общинска собственост  на територията 
на община Враца. -  Възстановяване на горските масиви чрез залесяване на всички свободни и годни за 
целта площи.  

 Търсене на строга наказателна отговорност за умишлено причинени горски пожари,  с цел добив на 
дървесина и незаконна сеч от не добросъвестни граждани и служители.  

 Насочване дейността на общината към привличане на инвеститори за   изграждане на хладилни 
съоръжения и инсталации за съхранение на земеделска продукция,  привличане на фирми или откриване 
на клонове на такива,  свързани със земеделието и преработвателната промишленост,  с цел подпомагане 
на отраслите растениевъдство и животновъдство. 

3.8.1 Растениевъдство  

Основните култури отглеждани в Общината са пшеница, царевица и слънчоглед. Те заемат около 90 % от 
засажданите полски култури. През 2004 година са направени опити за сеитба експериментално  на рапица,  като 
алтернативна на слънчогледа, но добивите поради лошите климатични условия са много ниски.  Специализацията е 
предимно в зърно-производството. 

Производството на плодове, зеленчуци и грозде, като много добре застъпени в миналото продукти, са изгубили 
своя стоков характер и се произвеждат главно в личното стопанство за собствени нужди.     

Липсата на изградени тържища   и пазари,  обаче,  затруднява тяхнатареализация и мотивация за разширяване на 
производството. Природо-климатичните условия на общината благоприятстват за отглеждането на трайни 
насаждения (плодове и грозде).  Възстановяването на овощните градини и лозята ще даде възможност за тяхното 
реализиране на вътрешния и външния пазар,  стига да се спазват европейските стандарти за качество и опаковка.  
Създаването и поддържането на трайните насаждения е свързано със значителни инвестиции,  които отделните 
дребни собственици не са в състояние да посигурят.  Това би било възможно само при наличието на 
преработвателни предприятия. 
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За пшеницата се запазва тенденцията да се засяват около 70 хил. дка, но в сравнение с предходни години се 
наблюдава  значителен спад. Такъв спад се наблюдава и при ечемика 5 385 дка, на царевицата за зърно на 14 860 
дка. Средните добиви са силно колебливи и се влияят от много фактори  - засяване на нестандартни и некачествени 
семена от собствено производство, липса на средства за изпълнение на растителната защита и торене, 
амортизирана прибираща техника с висок процент разпиляване на зърното и не на последно място 
неблагоприятните климатични условия. 

Възниква необходимост от Подобряване на производството чрез: 

 Насърчаване на екологично чисти производства съобразно изискванията на ЕС. 

 Използване на торове и препарати задължително да се предшества от почвени проби за установяване на 
истинското състояние на почвата и нуждите, тъй като последиците от неправилното им използване могат да 
бъдат фатални за екологичното равновесие. 

 Възстановяване и развитие на инфраструктурата за напояване (мрежи напоителни  канали, помпени 
станции). Създаване на сдружения за напояване и предостяне на напоителна техника и съоръжения на 
арендаторите за стопанисване и  експлоатация. 

 Постепенно подмяна на амортизираната селскостопанска техника със съвременна, с висока 
производителност и минимална разходи на гориво и поддръжка. 

 Създаване на по- тясна връзка с научните звена и обслужващи земеделието служби на територията на 
общината и участието им в разработване на конкретни проекти. 

С приоритет инвестициите да бъдат насочени в посока производството на : 

 Хлебно и фуражно зърно и технически култури, като през 2007 г. - засетите площи с пшеница да достигнат 
80 000 дка при среден устойчив добив 350 кг/дка; ечемика 10 000 дка със среден добив 320 кг/дка; 
царевица 30 000 дка със среден добив 350 кг/дка и слънчоглед 42 000 дка при среден добив 160 кг/дка. 

 Възстановяване на зеленчукопроизводството в селата с територии около водни басейни  и най-вече в с. 
Девене, като традиционно в близкото минало. 

 Възстановяване на лозарството и овощарството, като се възвърнат  традиционните за общината уникални  
сортове грозде “Врачански мискет” и “Врачанска теменуга”, а от овощните насаждения череши, вишни, 
круши, орехи и други. 

 Отглеждане на алтернативни култури, като соя, рапица, сорго, а където има подходящи условия и билки, 
подправки и лекарствени култури. 

 Привличане на инвестиции за подобряване на почвения състав на земеделските  земи, които в момента са 
силно засолени  и кисели. 

3.8.2 Животновъдство  

Животновъдството заема значим дял в земеделието на Общината и е съсредоточено основно в личния сектор. В 
някои населени места, особено около Балкана, то е основен поминък. Настъпилите след 1989 г. политически и 
икономически промени в България засегнаха чувствително животновъдния отрасъл, поради което неговото по-
нататъшно развитие се характеризира с динамично преструктуриране. Силната разпокъсаност на земята, 
раздробяването на животновъдните ферми, липсата на достатъчно средства за механизиране и автоматизиране на 
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процесите в тях, до голяма степен ограничава по-бързото и ефективното му развитие. Това е една от основните 
причини получената продукция все още да е с незадоволително качество, с висока себестойност и крайна пазарна 
цена, поради което - слабо конкурентна както на вътрешния, така и на външните пазари. 

От друга страна, наблюдаваното през последните години значително редуциране на броя животни от повечето 
категории, както и техния несъответстващ породен състав за ефективно производство на месо, е причина добитото 
количество да не може да задоволи потребностите на вътрешния пазар. Затова  възниква необходимостта от внос 
на месо и месни продукти. 

Броят на  говедата  в т.ч. кравите, свинете в т.ч. свинете майки, птиците в т.ч. кокошките носачки и пчелните 
семейства се е увеличил, но в сравнение с недалечното минало спадът е значителен. Най-силно изразен е този 
процес до 2001 година, след което спада продължава със затихващи функции. Това говори за налагането на пазарен 
механизъм в сектора и съобразяване на производителите с моментното търсене и разходите за производство. В 
повечето случаи се разчита на покупката на суровини от външни производители, което в много случаи прави 
животновъдството нерентабилно. Това  е една от причините за непрекъснато намаляващия брой на животните от 
водещите категории селскостопански видове – говеда и свине. Други, не по-малко важни причини, са 
нереализираният местен генетичен потенциал на породите, примитивните условия на отглеждане и липсата на 
професионална подготовка в повечето земеделски стопани. Последното е основен фактор за липсата на развъдно-
подобрителна дейност от собствениците на животновъдни стопанства. 

Базирайки се на даденостите, а и на изискванията целящи опазване на околната среда, животновъдството в 
общината трябва да се развива в следните насоки: 

 Подобряване на развъдно-подобрителната работа с цел запазване на породния състав на 
животните приспособени към местните условия. 

 Привличане инвестиции за изграждане  и развитие  на фамилни и семейни ферми за отглеждане на 
високо продуктивни  животни /крави, овце, кози, свине, птици и други/. Броят на животните  към 2007 
година да се увеличи – крави с 500 бр.; свине за угояване – 1500 броя; овце с 1000 броя и кози с 1000 броя. 

 Особено внимание да се обърне на бубарството, като алтернативна заетост, още повече че на 
територията на Общината е единствената в страната Бубарска станция, която произвежда висококачествен 
черничев посадъчен материал и бубено семе. 

 Развитие на рибовъдството с цел най-ефективно използване на съществуващите 16 бр. язовири на 
територията на Общината.  

 Инвестиции за развитие на пчеларството, включително и за производство на пчелни майки. 

3.8.3 Горски територии 

Безспорно е голямото икономическо значение на горското стопанство и неговите ресурси за развитието на областта.  
Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в сравнение с другите части на страната.   

Общо площите, зает с гори в община Враца, са 153,773 дка, от които 9,638 са общинска собственост или 6 %.  По 
данни от преди няколко години на Държавно лесничейство ново залесени площи на територията са 102,2 ha. Като   
се има предвид загубите на гори от сезонни и умишлени пожари и най-вече на незаконната сеч, това е съвсем 
недостатъчно за възстановяването на гората и още повече за увеличаване на горските масиви.  

Унищожаването  на горите не е само пряка икономическа загуба, но то води и до нарушаване на възрастовата ù 
структура и  е важен източник за събиране на гъби,  билки и горски плодове,  развитие на ловния туризъм и 
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екотуризма.   Има и пряка зависимост между горските масиви и валежите.  Преминаването на част от горите към 
частния сектор намали възможностите на частните стопани за реално управление на горската собственост и липса 
на необходимия финансов ресурс за инвестиции в залесяване на обезлесените и ерозирали терени.  

Броят   размерът на нарушенията в горите в последните години е застрашително увеличен. Увеличен е незаконният 
добив на дърва за горене, като най-евтин източник за отопление. Поради занижения контрол част от фирмите, 
ползващи дървесина,  реализират значителни финансови печалби.  Тези вредни дейности се улесняват и от факта, 
че над 80 % от горския фонд е държавен. Собствениците срещат редица затруднения при управление на 
собствеността си и не се подпомагат достатъчноот държавата. Общините все още са в началото на процеса по 
създаване на управленска специализирана единица с не доуточнени функции и отговорности. 

 

3.9 Общински бюджет 

 

ОБЩИНСКИ 
ПРИХОДИ  

Размер в хил.лв.  

2008 2009 2010 2011 
План 

2011 
Отчет 30.06. 

Държавни 
трансфери в т.ч. 

33 534 36 842 36 188 31 402 15 648 

Местни дейности 2 597 3 082 3 024 7 095 2 647 

Държавни дейности 30 937 33 760 33 164 24 307 13 001 

Собствени приходи в т.ч. 11 183 9 091 10 313 12 452 6 461 

Местни данъци 3 541 3 068 3 305 3 515 2 013 

Местни такси 4 515 3 958 4 908 4 685 2 804 

Други неданъчни приходи 3 127 2 065 2 100 4 252 1 644 

Преходен остатък в т.ч. 3 166 2 485 3 437 3 264 3 264 

Делегирани дейности 518 838 2 940 2 818 2 818 

Местни дейности 2 648 1 647 497 446 446 

Привлечени средства 1 475 902 163 595 - 107 

Всичко приходи 49 358 49 320 50 101 47 713 25 266 

ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ 2008 2009 2010 2011 План 2011 Отчет 
30.06. 

Държавни дейности 30 824 33 932 34 349 27 466 12 372 

Дофинансиране 647 580 930 724 342 

Местни дейности 15 402 11 372 11 558 19 523 8 385 

Общо 46 873 45 884 46 837 47 713 21 099 

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 2008 2009 2010 2011 План 2011 Отчет 
30.06. 

Общи държавни служби 3 026 3 341 3 046 2 951 1 656 

Отбрана и сигурност 267 97 141 295 80 

Образование 17 048 17 439 18 913 20 380 9 666 
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Здравеопазване 7 372 10 635 10 624 2 313 800 

Социално подпомагане и грижи 3 948 3 788 3 397 3 625 1 773 

Жилищно строителство, БКС и ООС 3 702 3 622 3 849 4 587 1 896 

Почивно дело, култура 2 079 1 951 1 882 2 212 1 338 

Икономически дейности и услуги 2 197 1 654 2 083 1 898 1 348 

Разходи за лихви по заеми 0 54 26 0 0 

Капиталови разходи 6 587 2 723 1 946 8 628 2 199 

Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи 

0 0 0 100 0 

Разходи за ДД за сметка на 
общинските приходи 

647 580 930 724 343 

Общо 46 873 45 884 46 837 47 713 21 099 

ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Отчет 
31.12.08 

Отчет 
31.12.09 

Отчет 
31.12.10 

Отчет 
31.08.11 

Общо 

Патентен данък 171 894 179 747 157 722 119 232 628 595 

Данък върху недвижимите имоти 932 296 983 420 1 044 038 853 379 3 813 133 

В т.ч. недобор 211 176 181 796 230 514 162 596 786 082 

Данък върху превозните средства 991 394 960 865 1 109 412 967 965 4 029 636 

В т.ч. недобор 280 491 211 571 275 696 329 524 1 097 282 

Такса битови отпадъци 2 710 971 2 450 636 3 543 089 2 24 641 10 945 337 

В т.ч. недобор 993 938 504 725 777 600 546 535 2 822 798 

Данък придобиване на имущество 1 417 488 935 447 987 893 492 425 3 833 253 

Туристически данък 0 0 0 8 684 8 684 

Други данъци /пътен данък/ 27 583 8 167 6 207 2 820 44 777 

Глоби, санкции, лихви 114 254 9 543 7 637 9 655 141 089 

Такса за административни услуги 45 544 35 330 35 699 30 505 147 078 

Всичко приходи 6 411 424 5 563 155 6 891 697 4 725 307 23 591 583 

 

3.10 Инвестиции 

3.10.1 Преки чуждестранни инвестиции  

Област Враца преобладаващ е делът на преработващата промишленост –  производство на продукти от неметални 
минерални суровини, производството на текстил и облекло, хранителни продукти  /хлебопроизводство, 
сладкарство,месопреработване, млекопреработване/, производство на машини и оборудване /производство на 
стругове и фрези/, металолеене и металообработка, мебелна и лека промишленост и други.  

Дейността на частните фирми е съсредоточена главно в услугите, търговията, преработващата индустрия /предимно 
за хранителни стоки/, операциите с недвижимо имущество, строителството. Има изградена мрежа от модерни 
търговски обекти.  
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Икономическите сфери на индустриалното развитие са производство на електроенергия, машиностроене, 
хранително-вкусова промишленост, текстилна и шивашка промишленост, производство на мебели, търговия и 
строителство. В Област Враца се намира най-голямата централа за производство на електроенергия на Балканския 
полуостров - “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, единствената атомна централа в България и най-голям производител на 
електроенергия в страната с годишен дял в националното електропроизводство през последните години - над 40 %, 
което я определя като  фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план.  

 За периода 2008 г.-2009 г. по данни от ТСБ-Враца предприятията от нефинансовия сектор са се увеличили със 700 от 
5200 през 2008 г. на 5 900 за 2009 г. От тях с най-значителен брой 325 са предприятията в сферата на търговията; 
ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство, което е 
ръст от 2,2 % за едногодищния период. Ръст с 1% отчита статистиката в селско, горско и рибно стопанство, 0,32% в 
държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа, 0,17 % в операции с недвижими 
имоти, 0,08 % в административни и спомагателни дейности, 0,04 % в добивна, преработваща и друга 
промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и едва 0,01 % 
в строителството за едногодишния период. Традиционно развити отрасли от промишлеността за област Враца: 

 Машиностроене и металообработване: "Центромет" АД, гр. Враца,  "Атоменергоремонт" ЕАД, гр. Козлодуй, 
"Балканкар – Искър" АД, гр. Мездра, "Техкерамик М" ООД – гр. Мездра,   "Стал 20"АД- град Роман и др.; 

 Шивашка и текстилна промишленост: Р.Б.О-Враца, "Си. Ти. Ай." ООД, гр. Враца, "Враца стил" АД, гр.Враца, 
„Белпред“ АД – Бяла Слатина, "Пионер" АД, гр. Бяла Слатина,  „Нютекс" АД, гр. Мездра; 

  

 Дърводобив и дървообработване - ЕТ "Атамар – Атанас Маринов", с.Паволче, ЕТ "Тошев - М63" - гр. Враца, 
ЕТ "Галакси  плаза – Ангел Вълков", гр.Враца и др.; 

 Хранително-вкусова промишленост – месопреработване, производство на млечни продукти, мелници: 
"Лалов и Вачев" ЕООД, гр. Враца, ЕТ "Ивагус - Иван Гусев", гр. Враца,  ЕТ "Зоров 91 – Димитър Зоров", гр. 
Враца,  

 Производство на цимент и клинкер: "Холсим" България АД. 

       През последните години се запазва неравномерното разпределение на преките чуждестранни инвестиции и 
инвестициите в дълготрайни материални активи в общините. Това се дължи на съсредоточаването им в зони с 
добре развита инфраструктура. 

        В Област Враца са привлечени около 1/3 от инвестициите за целия Северозападния район от общо 5-те области 
и Врачанска област е на второ място след Област Плевен. По данни на НСИ чуждестранните преки инвестиции в 
нефинансови предприятия на територията на Област Враца към 31.12.2009 г., са общо в размер на 166 458,6 /хил. 
евро/. Сумата съпоставена към период 2007 г. дава реално увеличение с 0,74% на инвестициите.  През 2010 година 
има значителен ръст на инвеститорския интерес към производството на възобновяема енергия „зелена енергия“ в 
област Враца. Област Враца има потенциал и трябва да се обединят усилията на бизнеса и държавните структури, за 
да се популяризира създадения инвестиционен профил, атрактивен за инвеститорите от страната и чужбина. 

По-важни чуждестранни инвестиции на територията на Община Враца. 

Чуждестранните инвестиции в Община Враца са в промишлеността, туризма, селското стопанство и други отрасли, а 
така също и в изграждането на подходяща инфраструктурата, която стимулира развитието на бизнеса. Стабилен и 
бързо развиващ се частен сектор навлиза в търговията, общественото обслужване, хранителната промишленост, 
строителството и някои други сектори. 
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Германия Първите чуждестранни инвестиции на територията на общината са от 1996 г. чрез създаване на 
смесеното предприятие между българската фирма ХИМКО и немската Месер - Месер Химко Газ ООД.  То е 
специализирано в производство и дистрибуция на индустриални, чисти и медицински газове. Успешно развива 
дейността си вече 16 годиниПрез 2005 г. КАУФЛАНД закупи терен за хипермаркет, който започна работа през 2006 г. 
През 2009 г. немската верига ПЛЮС откри първият си магазин във Враца. През 2010 друга немска верига – Лидл – 
купи веригата ПЛЮС. Наред с обновяването на съществуващия магазин тя построи още един през 2012 г., с което 
магазините на Лидл във Враца станаха 2. 
Холандия Булнед ООД е създадено също през 1996 г. за добив и обработка на материали от варовик 
(Врачански камък) като българо-холандско дружество. През 2008 г. врачанската фирма „Интелигентни системи за 
сигурност” откри ново дружество „Ромтех 3S” с високотехнологична линия за монтаж на електроника Основна 
сфера на дейност е асемблиране на електронни платки. “Новата линия за SMТ монтаж отваря вратите на фирмата за 
пазар в европейските страни, Новото дружество е създадено от фирма „Интелигентни системи за сигурност” и 
„Роменс, Холандия – производство на инструменти и апаратура”. 
Италия През 1999 г. италианската компания TSC Srl. създаде поредното смесено предприятие, с основен 
предмет на дейност - производство на облекло, наречено Си Ти Ай ООД. През 2004 г. друга компания - РОДЕЛ, 
производител на облекло започна изграждане на предприятие във Враца, което ще започне производство около 
септември 2005 г. През 2008 г. е създадено българо италианско дружество за производтсво на полиетиленови и 
полипропиленови тръби, които могат да се използват както за водопреносни, газопреносни и канализационни 
системи, така и за полагане на комуникационни кабели. 
 
През 2009 г. италианската компания Аче Газ/, чрез дъщерното си дружество в България Рила газ започна мащабен 
проект за битова газификация на гр. Враца, който се изпълнява и в момента.  
 
 
Швейцария Белоизворски цимент вече е Холсим - България АД, собственост на швейцарската група Холсим от 
1998 г. В завода са инвестирани 33 млн. евро за модернизация, подобряване на качеството и опазване на околната 
среда. През 2004 година ще бъдат вложени още близо 3 млн. евро, част от които за нова инсталация за изгаряне на 
автомобилни гуми. 
Австрия През 2001 г. австрийската компания OMV изгради бензиностанция в град Враца за около 2,5 млн. лв. През 
2005 г. търговската верига БИЛЛА закупи терен и започна изграждане на хипермармет в град Враца, чието 
строителство завърши същата година. През 2009 г. РЕВЕ Пройектент –виклунг България” ООД  построи търговския 
коплекс ПЕНИ маркет, а през 2011 г. изгради и пусна в експлоатация още един. 

През 2009 г. Немско-австрийска верига дрогерии „ДМ дрогеримаркт” откри първите си два обекта през август в 
София, а през септември във Враца.Русия През 2003 г. беше изградена още една бензиностанция, собственост на 
руската компания Лук Ойл. 
Литва – през 2006 г. Литовска компания — ВП Маркет откри първия супермаркет за хранителни стоки във Враца, а 

през 2010 г. втория. 

Корея   Hyundai През 2008 г. Hyundai  открит във Враца седмият комплекс на територията на страната за 

изминалите единадесет години от стъпването на марката на българския пазар. Продажбено- сервизният комплекс 

започна работа под името „Hyundai Враца” и ще обслужва областите Монтана, Видин и Плевен. 

България Инвестициите на българските компании през последните няколко години са: на ТЕХНОПОЛИС – 
КОМПО, ТЕХНОМАРКЕТ, ЗОРА,  Птицекомбинат с. Мраморен – изгражда нова производствена линия за 2 млн. лв., 
ЕКОМЕТАН – пълначна станция за метан (0,5 млн.лв.), ЧЕХПЛАСТ – изгражда нова производствена база, ИВАГУС – 
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разширение и реконструкция на цех за преработка на месо. ТОПЛОФИКАЦИЯ инвестира през 2004 г. в оборудване 
за 950 хил. Евро, фирма „Житара”, - откри нова поточна линия за производство на хляб и хлебни изделия във Враца, 
„ЕКОПАК”-България АД- откриха новата сепарираща инсталация на площадката на „Йордан Кръстителски”-
Джордан, за сепариране и първична обработка на отпадъци от опаковки от градовете Враца, Монтана, Мездра, 
Бяла Слатина, Криводол, Берковица, Вършец., БКС – инвестиции за около 0,5 млх.лв. в сметосъбираща техника, 
Комплексен онкологичен център (КОЦ) Враца и др.  

Пазарните позиции и перспективи пред фирмите 

По отношение оценките за икономическата конюнктура, пазарните позиции и перспективи пред фирмите може да 
се заключи , че: 

 Сред работодателите преобладават отрицателните оценки за текущата икономическа конюнктура на национално и 
на местно ниво, като все пак оценките за състоянието на общинската икономика изглеждат малко по - позитивни.  

 Работодателите преценяват, че тази като цяло неблагоприятна икономическа среда не е повлияла и не очакват да 
повлияе съществено върху техния бизнес. Това може да се интерпретира като отражение на тяхната 
приспособимост към променящите се условия, но и като недостатъчно оценяване на ролята на външната среда.  

 Ситуацията най-вече с “Химко” оказва негативно влияние върху дадените от работодателите мнения. 

 Работодателите от малките и средните фирми също изглеждат  по-позитивно настроени в сравнение с тези от 
големите фирми. Вероятното обяснение е, че собствениците на МСП се чувстват по-сигурни, по-адаптивни в 
неустойчивата  и неблагоприятна икономическа среда, в която работят. 

 Очевидно работодателите от общината имат основания, въз основа на досегашния си опит, да смятат, че разполагат 
с достатъчно възможности да развиват (или запазят) бизнеса си даже и в неблагоприятни условия. 

Секторите в българската икономика, които предизвикват изключително голям интерес сред чуждестранните и 
местните инвеститори са българската енергетика и комунални услуги (т.н. ютилитис). Тези сектори предполагат 
привличането на много сериозни по размер, хоризонти и структура инвестиционен ресурс и ноу-хау, инженеринг и 
мениджмънт. Като потенциални сектори, в които могат да се разкрият малки  и средни предприятия и най-вече да 
се извърши диверсификация на съществуващи дейности са:  

 Лека промишленост (шивашката и текстилната индустрии - при които обаче има високо текучество и 
изискванията на работодателите към квалификацията на работниците е високо; хранително вкусовата 
промишленост);  

 Машиностроене; 

 Био-производство;  

 Селски туризъм.  

Селското стопанство може да се определи като сериозна възможност за нарастване на заетостта. За реализацията 
на тази възможност обаче, е необходимо осигуряване на преференциални кредити при започване на дейност. 
Селското стопанство е приоритет в развитието на областта, респ. и в общината; потенциал има и в развитието на 
туризма и то селския туризъм - с. Паволче, Челопек могат да участват с възраждане на местни занаяти, ръкоделия и 
съотв. търговия със занаятчийски стоки. Растениевъдството също е с потенциал – главно житните култури (пшеница, 
царевица), които осигуряват предимно фураж за животновъдството (свиневъдството), като перспективен отрасъл за 
развитие на селското стопанство. 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Строителството също е потенциален източник на заетост поради изграждането на пътната инфраструктура в района 
– напр. на път Е-79, но тези работни места имат временен характер и ще са за неквалифициран труд. 

Сферата на услугите не се отчита като сектор с потенциал за развитие на заетост. Основанията за това са, че в  тях 
преобладават малки предприятия (предимно семейни фирми) с ограничен капацитет за наемане на работници.  

Известен потенциал за разкриване на работни места има в търговията и хранително вкусовата промишленост, 
където частните работодатели ползват преференциите по програмите от активната политика за заетост и през 2002 
г. са наели 247 души, от които 85 младежи.  

3.11 Изводи 

По отношение на промишленните предприятия: 

 Да се повиши информираността на населението за перспективите в развитието на общината, региона, 
фирмата, с което да се  ограничи, песимизмът или неопределеността на неговите очаквания за промените в 
заетостта и безработицата.  

 За оптимизиране на институционалното взаимодействие при създаване на алтернативна заетост може да се 
препоръча подобряване на информационната осигуреност на всички институции и участници в пазара на 
труда относно реалното състояние и тенденциите в развитие на местната икономиката и на пазара на труда 
в частност.  

 Необходими изглеждат и мерки за повишаване информираността на работниците и служителите за техните 
и на работодателите права, свързани с професионалната квалификация и преквалификация.  

 Компетентните държавни институции /преди всичко Агенцията по заетостта (АЗ) и нейната дирекция “Бюра 
по труда” – Враца/ могат да набележат и предприемат известни мерки за още по-голямо популяризиране 
на законовите стимули главно сред по-големите и държавните фирми. Активното разпространяване на 
положителен работодателски опит в това отношение също може да има благоприятно въздействие върху 
по-широкото използване на тези стимули от страна на работодателите. 

 При формирането и провеждането на местно ниво на политиката в областта на професионалната 
квалификация и преквалификация да се има предвид вероятността, че новоразкриваните работни места ще 
бъдат предимно за квалифицирани работници и специалисти по определени професии и в определени 
отрасли. 

 Организациите, предоставящи обучителни услуги, могат да съобразят своята дейност с предпочитаните от 
работодателите краткосрочни форми на обучение – с или без откъсване от производството. 

 Дейността на бюрата по труда може да се подобри чрез: актуализиране на съществуващите картотеки на 
работодателските фирми; подобряване на информационната система за наличните свободни работни 
места; подобряване на съответствието между организираните курсове за квалификация и преквалификация 
и потребностите от работна сила; преодоляването на “огнищата” на изолираност между бизнеса и БТ, 
между бизнеса и учебните заведения (по повод набирането на персонал). 

По отношение на аграрния сектор:  
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 Оценката за състоянието на земеделието е наложителна , за да се направят изводи и се търсят начини за 
възраждане на този отрасъл в общината, като се има  предвид, че за голяма част от хората това е основен  и 
единствен източник на доходи. 

 Главните причини за намаляване на засетите площи с основните земеделски култури в Общината са 
ниските изкупни цени на земеделската продукция, липсата на достатъчно оборотни средства, 
неблагоприятните климатични условия и износена техника. 

По отношение на туризма:  

 Да се използват по – ефективно природните дадености в района  за превръщането му в привлекателно 
място за отдих и устойчив туризъм с национално и международно значение. 

 Поречието на р. Лева, яз. “Дъбника“ и останалите водни площи и язовири на територията на общината да се 
развият като обекти за отдих, риболов, водни и водомоторни спортове. 

 Да се осъществява строг контрол и мониторинг на дейностите в защитените територии,  използването на 
лечебните растения и опазването на включените в Червената книга за региона растителни и животински 
видове. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 3 

1. Карта №3 – Карта на работещите предприятия класифицирани по икономически сектор и отрасъл (сектор 
производство) – към т. 3.8 

2. Карта №4 – Карта на работещите предприятия класифицирани по икономически сектор и отрасъл (сектор 
услуги) – към т. 3.8 
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4 Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални 
услуги и проблеми на „включването” на 
изолирани/маргинални социални групи 

4.1 Здравеопазване 

Лечебните заведения на територията на град Враца осигуряват за населението медицинска помощ и може да се 
класифицират по различни критерии като: квалифицирани, специализирани и тясно специализирани дейности, 
свързани с оказването на бърза, неотложна и редовна медицинска помощ; медико-социални домашни, 
поликлинични, стационарни, санаториални; диагностични, лечебни, профилактични, рехабилитационни; лекарски, 
стоматологични, фармацевтични, сестрински, лаборантски, зъботехнически и т.н. Тук се намират единствените за 
Северозападния район на планиране специализирани лечебни заведения, каквито са: 1) Между-областен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар; 2) Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични 
заболявания; 3) Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар; 4) Областен диспансер за 
психични заболявания. 

Община Враца има и своя програма за профилактика на населението, която стартира през 1995 г. по Националната 
здравна стратегия “Здраве за България”. Програмата е насочена към първична профилактика чрез популяризация, 
широка достъпност, добра координация и високо качество на медицинско обслужване на населението. Тя спомага 
за ограничаване на заболеваемостта сред всички възрастови групи и ранната диагностика на заболявания, които 
могат да се лекуват успешно. 

4.1.1 Доболнична медицинска помощ 

По данни на община Враца лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ на територията на общината 
са: 

• Медицински центрове – 15 броя; 

• Диагностично-консултативен център – 1 брой; 

• Медико-диагностични лаборатории – 5 броя; 

• Медико-технически лаборатории – 9 броя. 

4.1.2 Болнична медицинска помощ 

Болничната медицинска помощ на територията на град Враца се осъществява от: 

МБАЛ – 3 броя; 

"Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" АД, гр. Враца 

Адресът на болницата е гр. Враца, ул. "Втори юни" № 66. МБ-44. Болницата притежава разрешение за лечебна 
дейност МБ-44 от 11.02.2011 за диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 
постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, 
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поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; вземане, съхраняване, снабдяване 
с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор; клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура 
съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност. 

МБАЛ “Христо Ботев” АД – гр. Враца разполага с 375 легла, структурирани в 18 отделения, в т.ч. с терапевтичен 
профил - 165 легла, педиатричен профил - 32 легла, хирургичен профил - 107 легла, АГ профил - 27 легла, за 
реанимация и интензивно лечение – 44 легла. В лечебното заведение работят 131 лекари, 76%, от които с по 1 и 2 
клинични специалности и други медицински специалисти  - 311.  

«Първа частна МБАЛ – Враца” ЕООД 

Адресът на болницата е гр. Враца, ул. Скакля № 6 с ЕИК 106623546. Брой разкрити легла 60. Болницата притежава 
разрешение за лечебна дейност МБ-315 от 18.05.2011 г. за диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната 
цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар 
или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; рехабилитация 

«Многопрофилна болница за активно лечение Вива Медика" ООД, гр. Враца 

Адресът на болницата е гр. Враца 3000, ул. "Демокрация" № 17. Брой разкрити легла 60. Болницата притежава 
разрешение за лечебна дейност МБ-366 от 18.05.2011 за диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната 
цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, 
поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения. 

 Специализирани болници – 2 броя; 

 «Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания - Враца" ЕООД, гр. Враца 

Адресът на специализираната болница е гр. Враца, ул. "Ген. Леонов" № 93. Болницата притежава разрешение за 
лечебна дейност СБ-169 от 26.08.2011 за диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да 
се постигне в условията на извънболнична помощ; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар 
или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; диспансеризация. 

"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД, гр. Враца 

Адресът на специализираната болница е гр. Враца, ул."Трайчо Китанчев" № 10. Брой разкрити легла 10. Болницата 
притежава разрешение за лечебна дейност СБ-333 от 30.12.2010 за  диагностика и лечение на заболявания, когато 
лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; диагностика и консултации, поискани 
от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; 

 Центрове – 3 броя; 

"Център за кожно-венерически заболявания - Враца" ЕООД, гр. Враца 

Адресът на центъра е гр. Враца, ул. "Втори юни" № 68. Центърът притежава разрешение за лечебна дейност ЦКВЗ-
110 от 15.12.2010 за  диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични 
заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително 
животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и 
профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните 
показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите 
диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на 
сексуалното здраве и на кожно- венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното 
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здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на 
сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания. 

"Център за психично здраве - Враца" ЕООД, гр. Враца 

Адресът на центъра е гр. Враца, ул. "Беласица" № 1. Центърът притежава разрешение за лечебна дейност ЦПЗ-60 от 
21.12.2010 за  спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично 
наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална 
рехабилитация; психотерапия и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална 
информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за 
здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на 
обществеността по проблемите на психичното здраве. 

"Комплексен онкологичен център" - Враца ЕООД, гр. Враца 

Адресът на центъра е гр. Враца, ул. "Втори юни" № 68. Центърът притежава разрешение за лечебна дейност КОЦ-81 
от 28.01.2011 за  активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично 
наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и 
диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър 
за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и 
превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните 
заболявания; експертна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска 
дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на 
медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, 
медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на 
онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за 
онкологичните заболявания. 

 ЦСМП – 1 брой; 

Център за спешна медицинска помощ – Враца - Адресът на центъра е гр. Враца, ул. "Втори юни" № 66. 

 ДМСГ – 1 брой 

Дом за медикосоциални грижи, гр. Враца - Адресът на ДМСГ е гр. Враца, ул. "Средна гора" № 1 

 

1.1.3 Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца 

Община Враца има сключен договор № BG161PO001/1.1-11/2011/007, за предоставяне на Безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие” от ОП “Регионално развитие” за 
изграждане на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца, по  проект „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Общината е в 
процес на избор на изпълнител за строителството на онкологичния център. Лъчелечебният център е обособен като 
затворени клинични единици със самостоятелни подходи за болни, персонал и стопанско обслужване, съгласно 
функционалните изисквания.  

1.1.4 Център за лечение чрез стволови клетки 

В град Враца се обмисля изграждането на център за лечение чрез стволови клетки. В него ще се прилага нов метод, 
който се счита за революционен. Той няма нищо общо с присаждането на клетки от донор. Различното е, че 
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стволовите клетки се вземат от болния, обработват се, престояват три-четири седмици, отново се обработват и след 
това се инжектират в пациента. Когато се върнат в болния те имат два много важни ефекта - потискат имунната 
система като стопират болестта и възстановяват организма. По този метод могат да се лекуват най-тежките и 
коварни болести - рак, диабет, множествена склероза и паркинсон. Подходящ е за деца, които страдат от 
церебрална парализа и за преждевременно родени бебета, за които до момента няма подходящо лечение. 

Освен това след интервенцията няма никаква нужда от приемане на медикаменти, което може да е удар към 
фармацевтичния бизнес, но е голяма икономия за държавния бюджет. Предвижда се да се създаде пакет за 
иновативното лечение, който ще се покрива от здравната каса и няма да товари финансово пациентите. 

Идеята за центъра във Враца има подкрепа от правителството и ще бъде осъществена с подкрепата и опита на един 
от добрите специлисти в света в областта на стволовите клетки - израелският професор Реувен Ор, който е и 
директор на най-добрата в света клиника за трансплантация на стволови клетки "Хадаса" в Йерусалим. Предстои 
детайлизирането на проекта.   

В случай, че проектът се осъществи град Враца започва да се очертава като център на медицинския туризъм. 

1.1.5 Аптеки, лекари и зъболекри  

На територията на община Враца функционират 52 аптеки, 48 от които в град Враца и 4 в селата на общината.  

Индивидуалните лекарски практики са 131 броя, като от тях 53 са за първична извънболнична медицинска помощ и 
78 са за специализирана извънболнична медицинска помощ.  

Зъболекарските кабинети са 80 на брой. 

На територията на град Враца практукуват 462 лекари и 74 лекари по дентална медицина. 

4.2 Социални институции 

4.2.1 Групи в риск
8
 

 Деца 

Деца, настанени в ДМСГД  

Настанените деца за отглеждане в ДМСГД – Враца към 30.04.2010 г. -  92 бр., от които новоприети за 2010 г. са 24 
деца. 6 от тях са изоставени новородени деца на ниво родилен дом. 

Деца, настанени в ДДЛРГ 

Към 31.12.2007 г. децата настанени в ДДЛРГ «Асен Златаров» - Враца са били 121, за 2008  – 79, за 2009 г. – 77, а 
през 2010 г. – 76. Основните потребности на децата в институциите са свързани с правото им на живот в семейна 
среда или осигуряване на среда, близка до семейната. Налице е трайна тенденция да се настаняват за отглеждане в 
домовете деца от ромски произход. Основните причини са бедност, трайна безработица на родителите, 
недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и др. 

Деца, настанени при близки и роднини 

                                                           
8
 Доклад за Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Враца, 07.2010 г. 
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Настаняването на деца при близки и роднини е една от формите на споделена грижа в рамките на разширеното 
семейсто инамира широко приложение в последните години. 

 
Общ брой деца, настанени при близки и роднини към 31.12.2007 г.  14 

Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2008 г. 16 

Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2009 г. 10 

Брой деца, които са настанени при близки и роднини към май 2010 г.
 
 8 

Това са случаи, които са минали през отдел „Закрила на детето” и е наложена мярка за закрила. При тези деца е 
необходима подкрепа на хората, които са поели грижа за отглеждането на децата, вместо техните биологични 
родители.  

Деца с увреждания 

По представени данни от ДСП – Враца броят на децата с увреждания е 683. В тази група са включени деца с 
физически, умствени, психически и множествени увреждания. 

 
Деца с физически увреждания 339 

Деца с множествени увреждания 214 

Деца с умствена изостаналост 89 

Деца с психични заболявания / разстройства 36 

Децата с увреждания, посещаващи детските градини и училищата са обхванати от ресурсно подпомагане – ресурсни 
учители и логопеди. Основните потребности при тях са: достъп до образование в общообразователни училища; 
равен достъп до услуги и възможности; осигуряване на достъп до адекватна здравна грижа; придобиване на умения 
и навици за самостоятелен живот; осигуряване на достъпна архитектурна среда; осигуряване на възможности за 
професионална квалификация и реализация; осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на 
децата с увреждания; интеграция в общността. 

Деца в риск от отпадане от училище 

 
Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година. 69 

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година. 18 

Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009–2010 г. 6 
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Идентифицирането на децата, нередовно посещаващи училище се усложнява от практиката педагогическите 
колективи да прикриват отсъствията им, за да се запаси броят на учениците, тъй като от него зависят средствата за 
издръжка на съответното учебно заведение. Проблемът е особено силен в малките населени места с недостатъчен 
брой ученици за сформиране на паралелка. Това правило започва да се прилага и от голяма част от училищата в 
града, поради намаляването като цяло на децата в училищна възраст. 

Основните проблеми, водещи до отпадане от училище са: липса на мотивация на децата за посещаване на 
училище; занижен родителски контрол (особено при деца с родители в чужбина); неприемане на образованието 
като ценност (особено в ромските общности); недостатъчни доходи, бедност и т.н. 

Основните идентифицирани нужди са: създаване на подходящи условия за ангажиране на свободното време на 
учениците; увеличаване на привлекатерността на училището чрез разширяване на извънкласните занимания в 
съответствие с интересите на учениците; работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

Деца, жертва на насилие и трафик и деца, получили полицейска закрила 

 
Деца, жертва на насилие, 2007 г. 41 

Деца, жертва на насилие, 2008 г. 21 

Деца, жертва на насилие, 2009 г. 19 

Деца, жертва на насилие, 2010 г. 17 

Деца, жертва на трафик, 2007 г. 1 

Деца, жертва на трафик, 2008 г. 3 

Деца, жертва на трафик, 2009 г. 1 

Деца, жертва на трафик, 2010 г. - 

Деца, получили полицейска закрила, 2007 г. 32 

Деца, получили полицейска закрила, 2008 г. 27 

Деца, получили полицейска закрила, 2009 г. 23 

Деца, получили полицейска закрила, 2010 г. 17 

По данни на ДПС на РУ „Полиция” Враца към 31.12.2009 г. са регистрирани 28 деца извършили кражби, 27 деца 
извършили насилие и 4 проституиращи. 

Важен фактор за извършване на противоправни деяния е слабият контрол от страна на родителите, ниският 
социален статус, както и културният и образователен ценз на родителите от етническите малцинства. Безспорно 
влияние оказва безработицата, лошите битови условия и недостатъчния контрол от институциите. 
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Най-често срещаните престъпления и противообществени прояви са кражбите, следвани от увреждането на 
общинска и частна собственост. Малък е процента на деца жертви на трафик и другите видове престъпления. 
Намалява се тенденция на намаляване на престъпленията и проявите. Показателен е факта, че за 2008 г. има 
извършени 62 престъпления от непълнолетни, а за 2009 г. те са 56. Сравнително устойчива е цифрата на 
противообществените прояви – 20 за 2008 г. и 22 за 2009 г. Намаление има и при броя на извършителите – 46 
извършители на престъпления и 25 извършители на противообществени прояви за 2008 г. срещу 40 извършители на 
престъпления и 19 на противообществени прояви за 2009 г. 

На фона на намалението на противоправните деяния е притеснителен факта на увеличаване броя на груповите 
противоправни деяния и намаляване възраста на извършителите. 

 
 Възрастни и стари хора 

Възрастни хора с увреждания 

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Данните за 
лицата с увреждания, предоставени от ДСП за община Враца, отразяват както общия брой на лицата с увреждане, 
така и броят на подпомаганите лица по ЗИХУ. 

 
Лица с физически увреждания 5285 

- От тях, лица със сензорни увреждания 1856 

Лица с множествени увреждания 2224 

Лица с умствена изостаналост 412 

Лица с психични заболявания 784 

Тези данни включват сборна група хора в трудоспособна възраст, които в следствие на заболяване са придобили 
увреждане.  

Основните проблеми на хората с увреждания са: недостиг на здравни услуги и рехабилитация; липса на 
специализиран транспорт от селата към общинския център, където се изпълнява услугата, а оттам – ограничен 
достъп на живеещите в селата до качествени здравни и рехабилитационни услуги; изолация от пазара на труда; 
ниски доходи на лицата и техните семейства; социална изолация в общността; липса на дневна/почасова грижа; 
липса на подкрепа за семейството; недостъпна архитектурна среда.  

Основните идентифицирани нужди са: предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация; изграждане на 
умения за независим живот; обучения за активно включване на пазара на труда; осигуряване на подкрепа за 
семейството и подкрепа за социално включване в общността. 

Хора с увреждания, настанени в специализирани институции 

На територията на община Враца функционира една специализирана институция за настаняване на хора с 
увреждания – ДМУ – с. Три Кладенци. Поради тази причина хората с увреждания се настаняват и извън общината, 
както в същата област, така и на територията на друга област в страната. 
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Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007 г. 19 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2008 г. 23 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2009 г. 24 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община през 2010 г. 6 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007 

г. 

4 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината през  2008 г. 5 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината  през 2009 г. 7 

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2010 г. 7 

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, към 31.12.2007 г. 8 

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2008 г. 12 

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2009 г. 21 

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област през 2010 г. 4 

Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г. 3 

Лица с увреждания, чакащи за настаняване в СИ, април 2010 г. 8 

Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област, към 31.12.2007 г. 3 

Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2008 1 

Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2009 1 

Лица с психични заболявания, настанени в СИ в друга област през 2010 1 

Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, 2009 2 

Лица с психични заболявания, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г. 4 

 

Поради ограничения брой специализирани институции за лица с увреждания и с цел интеграция в общността, са 
предвидени редица форми на социални услуги, от които се възползват следният брой нуждаещи се: 
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Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2007 г. 351 

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2008 г. 364 

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2009 г. 433 

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2010 г. 196 

Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2007 г. 32 

Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2008 г. 36 

Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2009 г. 40 

Лица с психични заболявания, ползващи социални услуги, 2010 г. 21 

 

Стари хора, настанени в институции 

За периода 2007 – 2010 г. в специализирани инситуции са настанени 136 стари хора, като от тях 50 са  в Дом за стари 
хора „Зора”, а останалите извън територията на общината. 

 

Стари хора, настанени в СИ в същата община, към 31.12.2007 г. 23 

Стари хора, настанени в СИ в същата община през  2008 г. 32 

Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2009 г. 27 

Стари хора, настанени в СИ в същата община през 2010 г. 6 

Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината, към 31.12.2007 г. 8 

Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2008 г. 9 

Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г. 11 

Стари хора, настанени в СИ в същата област, извън общината през 2009 г. 12 

Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, 2009 г. 4 

Стари хора, чакащи за настаняване в СИ, към април 2010 г. 4 
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За подпомагане на тази група хора са разкрити и други форми на социални услуги, като ползвателите за периода 
2007-2010 са: 

 

23.07. Стари хора, ползващи социални услуги, 2007 г. 185 

23.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2008 г. 192 

23.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2009 г. 181 

23.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2010 г. 148 

 

Самотно живеещи стари хора 

Броят на пенсионерите към 31.12.2009 г. в община Враца е 24 726, като 18 300 са пенсионери с пенсии за стаж и 
възраст.  

Основен проблем е достъпът до различни здравни, социални и други услуги. Съществен е броят на самотно 
живеещите стари хора особено в селата на общината – 1125. 

Като основни потребности могат да бъдат изведени: 

 Подкрепа за ежедневните грижи в дома – помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, 
пазаруване, придружаване; 

 Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 

 Достъп до медицинска помощ и здравни услуги; 

 Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; 

 Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в 
селските райони. 

Стари хора, ползващи услуга „Домашен социален патронаж” в Община Враца през 2008 г. са 193, 2009 г. – 204, към 
април 2010 г. – 203. Услугата обслужва общинския център и село Голямо Пещене. От нея се възползват освен стари 
хора и хора с различни видове увреждания, ветерани от войните и военноинвалиди. Капацитетът е запълнен, но 
желаещи има, особено в селата. 

Обхватът на програмите, които развиват услугите „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник” 
също не е достъчен да задоволи потребностите на хората, нуждаещи се от този вид услуга.  

Самотните стари хора, както и всички останали пенсионери и лица с увреждания, имат възможността да ползват 
социалната усулга „Клуб на инвалида” и „Клуб на пенсионера”. Към 2010 г. в община Враца са разкрити 1 клуб на 
инвалида и 12 клубове на пенсионера, от които 4 в гр. Враца, 8 в селата. Клубовете организират социални контакти 
и възможност за активен живот на възрастни и самотни хора, хората с увреждания за постигане на социална  
адаптация и интеграция. 

 
 Общности и групи в неравностойно положение 
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Безработни 

Факторът безработица е свързан със социално-икономическото развитие на общностите и е основна причина за 
миграцията и емиграцията на активното работоспособно население. Официални данни за безработицата в Община 
Враца: 

 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2007 г. 2546 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2008 г. 2259 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2009 г. 3474 

Регистрирани безработни лица, към април 2010 г. 4049 

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование 435 

Брой безработни лица с намалена работоспособност  248 

Брой безработни младежи от 18 до 29 години 606 

Брой безработни лица на възраст над 55 години 850 

Брой безработни лица с регистрация над 1 година 642 

Тенденцията на увеличаване на броят на безработните лица е основен рисков фактор, поставящ голяма част от 
населението на общината в неравностойно положение. От групата на безработните най-засегнати са: 

 Хора в предпенсионна възраст, които не са конкурентноспособни на пазара на труда; 

 Хора със средно и по-ниско образование; 

 Хора от етнически малцинства; 

 Хора с намалена работоспособност. 

Безработицата сериозно се отразява на качеството на живот на всички членове на семейството, но в най-голяма 
степен – на децата. 

Хора в нетрудоспособна възраст с ниски доходи 

От всички хора в пенсионна възраст, които срещат трудности по отношения на доходите, най-засегнати са хората с 
минимален размер на пенсиите и хора в пенсионна възраст, които по различни причини нямат пенсия. Последната 
група е много трудна за идентифициране, поради липса на данни, но в нея попадат хора, които продължително 
време са работили без да се осигуряват.  

От съществено значение за превенцията и преодоляването на влиянието на рисковите фактори, свързани с 
доходите е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение на определените рискови групи. 
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Принадлежност към етнически малцинства 

В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи бедността – ранното отпадане от училище, ниско 
образование, липса на професионална квалификация, липса на трудови навици, ограничени възможности за 
заетост, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги. Акумулирането на 
икономически, образователни и етнокултурни рискови фактори оказва най-силно влияние, когато семейството 
живее в рамките на собствената компактна малцинствена група. 

В тази група попадат семейства в неравностойно положение, чиито децата рискуват да повторят модела на 
социална изолация на своите родителите. За да се разбие затворения цикъл е необходима комплексна 
интервенция, насочена срещу бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално 
включване и развитие на своите деца:  

 Наваксване на липсата на професионална квалификация и образование. Допълнителна професионална 
квалификация и образование за младежите, отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование; 

 Подкрепа на родителите, в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална 
квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост; 

 Изграждане на родителски капацитет и увереност; 

 Включване на децата от ранна възраст в детска градина, с цел социализация и овладяване на български 
език; 

 Мотивация на детето и семейството за включване и задържане в образователната система; 

 Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и младите хора и гарантиране на бъдеща 
конкурентноспособност на пазара на труда; 

 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за подпомагане на 
родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции, както и превенция на 
изоставянето; 

 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните 
ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация. 

4.2.2 Специализирани институции за деца 

Дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” - гр. Враца 

Домът е разположен в централната градска част, в близост до образователни институции, спортни съоръжения, 
здравни заведения. Теренът и сградата са общинска собственост, с обща площ 2960 кв.м. Помещава се в 2 сгради с 
общ брой помещения 71 и дворно пространство. Сградният фонд е ремонтиран изцяло. Домът разполага с една стая 
за социални контакти; медицински кабинет; 3 бр. занимални; 22 бр. спални; 3бр. стаи за персонала; фитнес зала; 
стая за игри; атилие за готварство; перално и сушилно помещение; 6 бр. складови помещения; кухненски блок и 
трепезария; компютърна зала; кабинет на психолога; 2 бр. стаи за отдих и свободни занимания. 

В дома се настаняват деца от 7 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна 
възраст. Капацитет на дома – 75 деца. Основна ценност на институцията е непрекъснато интелектуално, социално и 
личностно развитие на всички деца, съобразно индивидуалните потребности. Основните дейности и услуги, които 
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предлага ДДЛРГ са: постоянна дневна грижа; консултиране; рехабилитация; музико и арт терапия; информиране и 
обучение; групова работа и др.  

През 2008 година е открито Защитено пространство в ДДЛРГ „Асен Златаров”. Защитеното пространство е част от 
модела за подготовка на младежите от специализираните институции за самостоятелен живота, на които предстои 
да напуснат Дома и е разработен в рамките на българо-швейцарския междуправителствен проект КЛИП. 

В унисон с визията за деинституционализация ръководството и персонала си поставят амбициозните цели за 
намаляване на децата, ползващи институционалната грижа; предоставяне на алтернативни услуги на децата в 
среда, близка до семейна; подкрепа на детето и предотвратяване на неговото социално изключване; реинтеграция 
в семейна среда. Всички деца посещават учебни заведения и са обезпечени с лични лекари и стоматолози. 

Дом за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) 

Осигуряване на лечение и отглеждане на деца от 0 до 3 години в риск и нуждаещи се от продължително 
наблюдение и лечение на хронични заболявания и увреждания. Капацитет – 165 места, към 30.04.2010 – 92. 

Дом за младежи с увреждания – с. Три кладенци  

Домът е разположен в равнинна местност с борова гора, на тихо и спокойно място. Отдалечен е на около 1 км от 
центъра на селото и на 28 км от гр. Враца. Домът разполага със собствен 15 местен автобус. Общата площ на 
терените и сградите е 12 350 кв.м – публична общинска собственост. Заведението ползва 2 жилищни сгради и трета, 
състояща се от кухненски блок, трапезария, складови помещения и др. Материалната база е в добро състояние, 
снабдена с необходимото оборудване. Капацитет – 41 места, заети – 41. 

На ползвателите на социалната услуга са лица от 18 до 35 годишна възраст с умствена изостаналост в различна 
степен. Общите цели в работата на институцията и целите, които се постигат в нея са свързани с осигуряване на 
безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на младежите и защита на техните интереси, подобряване 
на качеството на съществуващите социални услуги и създаване на нови такива, развиване и затвърждаване на 
способности у младежите за независим живот и на умения за поемане на лична отговорност по време на престоя 
им и след излизане от социалното заведение. ДМУ осигурява целогодишно обгрижване на домуващите лица чрез 
следните социални услуги: храна – три пъти дневно, двадесет и четири часово медицинско обслужване, ежедневно 
участие в трудова дейност, занимания по интереси, свободни занимания, развлекателни участия, екскурзии, зимни 
и летни лагери, спортни състезания, културни мероприятия, участия в изложби и базари  и други. 

Дейността се обслужва от 27 служители на 24 часов график- екип от персонал, добре обучен  за работа с лица с 
интелектуални затруднения, съгласно разработена годишна програма за квалификация и преквалификация. 

Медицинското обслужване се осъществява от личен лекар, който посещава дома два пъти седмично и при 
повиквания. Всекидневното здравно обслужване се извършва от медицинския персонал. Всички домуващи имат  
изготвени планове за здравни грижи, съобразно здравословното им състояние. Стоматологичните услуги се 
извършват по договор със стоматолог. 

Индивидуалната  работа с лицата  се организира от  трудо-терапевтите и социалния работник. За целта се изготвят  
индивидуални  планове за всяко лице,  съгласно изискванията на МТСП,  утвърдени от Директора. 

4.2.3 Социални услуги в общността за деца 

Дневен център за деца и възрасти с увреждания „ Зорница” – гр. Враца 
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Центърът е разположен в квартал „Сениче”. За придвижване до ДЦДВУ може да се ползва: автобусен, тролейбусен 
транспорт и маршрутни таксита, които се движат на малък интервал от време и са удобни за придвижване, както и 
собствен микробус. Общата площ на терена и сградите – публична общинска собственост – е 10 640 кв.м (3 етажна 
сграда и двор). Материалната база е в много добро състояние и разполага с модерно оборудване – сградата е 
санирана, има външен асансьор и рампа за инвалидни колички.  

“Дневен център”, съгласно Закона за социално подпомагане е комплекс за социални услуги, които създават условия 
за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от 
организация на свободното време и личните контакти.  

Ползватели на услугата са деца и лица с интелектуален дефицит, със сензорни и двигателни нарушения (ДЦП, 
аутизъм, множествени увреждания, синдром на Даун и др.) Капацитет от 60 бр. е зает. Целите са: създаване на 
подходящи услови за целодневно пребиваване на децата и лицата,подпомагане цялостното развитие на 
потенциала за всяко дете и социално адаптация на децата и лицата със специални нужди,чрез корекционно-
компесаторна,възпитателна и рехабилитационна дейност; създаване на възможности за максимално развитие на 
индивидуалните, физически, умствени и творчески способности на децата и лицата; създаване на възможности за 
пълноценен живот и  интеграция в обществото на деца и лица с увреждания и техните семейства. Мисията на 
дневния център е осигуряване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за децата и лицата; 
насърчаване и подкрепа социалното, емоционалното и културно развитие на всеки ползвател като доказателство на 
това,че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността. 

Основни ценности на услугата са: децата с увреждания също имат знания, притежават умения и таланти; децата с 
увреждания също имат мечти и бъдещи очаквания; децата с увреждания могат по-добре да ни научат на морални 
ценности; да ги приемем такива каквито са; да им помогнем да отстояват правата си,да се защитават,да споделят 
идеите си; да ги подкрепим да заемат своето достойно място в живота. 

Услуги, които се предлагат в ДЦДВУ: консултиране; дневна и почасова грижа; медицинска и двигателна 
рехабилитация; трудотерапия и арттерапия; психологическо наблюдение и консултиране; речево-говорна 
рехабилитация; игрова терапия; индивидуална и групова работа за усвояване на основни знания и умения; екипна 
оценка на всяко дете и лице, с цел осигуряване на подходящи грижи за тях; транспорт; здравни грижи на ниво 
медицинска сестра. В дневният център се провежда изнесено обучение на помощно училище „Д-р Петър Берон”, 
като за целта са обособени три класни стаи. За учебната 2010 – 2011 е сформирана една паралелка за придобиване 
на професионални умения. 

Персоналът се състои от 20 щатни длъжности на пълно работно време. Има 2 извънщатни длъжности по ОСПОЗ и 
др. проекти и програми. Изградена е система за повишаване на квалификацията на работещите чрез обучителни 
програми, тренинги, курсове. 

През 2011 г., с Решение на ОбС – Враца и Заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, 
е увеличен от 50 на 60 места капацитета на ДЦДВУ „ Зорница” – Враца, с  цел: предоставяне на качествена грижа на 
по-голям брой деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда; осигуряване възможност за трудова 
реализация на родители с деца с увреждания, посредством предоставяне на дневна грижа за децата им. 

Наблюдавано жилище – Враца 

Наблюдавано жилище – Враца представлява социална услуга в общността от резидентен тип. Намира се в квартал 
„Сениче”, бл.202 вх.А ет.1 ап.1 с обща площ 76,55 кв.м. – общинска собственост. Материалната база е в отлично 
състояние. Разполага със собствен офис, находящ се в Общински социален комплекс за работа с деца – ул. 
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«Козлодуйски бряг» № 7. Услугата е нова, разкрита на 01.01.2010 г. като държавно делегирана дейност с капацитет 
4 места. 

В  наблюдаваното жилище се приемат младежи и девойки, навършили 18 години, които напускат специализирани 
институции, както и младежи до 25 години в риск, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се 
нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен 
независим живот.  

Целите са: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на 
младежите, настанени в Наблюдавано жилище; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; 
осигуряване на пълноцене и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност 
за подкрепа на екип от професионалисти. 

Основни принципи на работа на екипа са уважението на личността и индивидуалността на клиента, съпричастност и 
конфиденциалността, спазването на професионална дистанция и поставяне на ясни граници, работа в най- добрия 
интерес на клиента. 

Услуги: психологично и социално консултиране; професионално ориентиране; информиране; групова работа- 
провеждане на тренинги и ролеви игри; работа на терен; помощ в домакинството; подкрепа, в зависимост от 
индивидуалните потребности на потребителите; посредничество и придружаване при необходимост за 
установяване на връзка с инститиции и работодатели. 

За настанените потребители се грижи персонал от 3 щатни длъжности – директор, психолог и социален работник, от 
които на пълно работно време е само социалният работник. 

 

Наблюдавано пространство в ДДЛРГ „Асен Златаров”– Враца   

Услугата е разкрита по проект КЛИП на Международна социална служба – България, от 01.01.09 год. делегирана от 
държавата дейност със 7 потребители - деца напускащи ДДЛРГ. Обслужващ персонал – 4 броя от общата численост 
на ДДЛРГ. 

4.2.4 Специализирани институции за възрастни хора 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост 

Домът е разположен в равнинна местност с борова гора, на тихо и спокойно място. Отдалечен е на около 1 км от 
центъра на село Три кладенци и на 28 км от гр.Враца. Домът разполага със собствен 15 местен автобус. Общата 
площ на терените и сградите е 12 350 кв.м – публична общинска собственост. Заведението ползва 2 жилищни 
сгради и трета, състояща се от кухненски блок, трапезария, складови помещения и др. Материалната база е в добро 
състояние, снабдена с необходимото оборудване. Капацитет – 41 места. 

Специализираната институция предоставя всички услуги, свързани с ежедневието: хранене; подпомагане на лицата 
при извършване на личния тоалет; пране; гладене; ежедневно участие в трудова дейност; занимание по интереси; 
свободни и спортни занимания и състезания; наличие на образователни и обучителни програми; осигурен достъп 
до информация; развлекателни участия; екскурзии, лагери и др. 

 
Дом за стари хора „Зора” гр. Враца  
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Дом за стари хора „Зора” гр. Враца е специализирана институция за предоставяне на социални услуги и е открита на 
27.09.2007 г. ДСХ се намира в гр. Враца на 3 км от центъра на града в подножието на Врачанския балкан срещу 
водопад Скакля. В близост е МБАЛ „Христо Ботев” и Областния психодиспансер. Околността предлага възможност 
за разходки и туризъм. Разположен е на обща площ 5426 кв.м – 1 сграда и двор – публична общинска собственост. 
Сградата е разположена на три етажа. Около нея има двор с площ 4823 кв.м., с беседки – 2бр, пейки – 20бр., две 
външни тоалетни, асмалък и външен простор. В Дома има изградено локално парно с топла вода на газ-метан. 
Състоянието на материалната база е отлично. Капацитет – 60 места. 

В дома се настаняват лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
съгласно КСО, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с ЕР на 
ТЕЛК / НЕЛК. В момента са настанени 47 лица. 

Основните цели в дейността на институцията са: преодоляване на основни проблеми, които са характерни за 
възрастните хора – липса на социални контакти, сигурност и дейности, осмислящи ежедневието им; задоволяване 
на ежедневни, здравни, рехабилитационни и образователни потребности, потребности от организиране на 
свободното време и контакти със семейство, приятели, близки; гарантиране на равноправното им положение, 
пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосновеността им, както и правото да взимат 
решения,  засягащи качеството на техния живот и предоставяните грижи. 

Услуги, които се предлагат: консултиране; постоянна грижа; рехабилитация и физиотерапия; информиране и 
обучение; групова работа; осигуряване на качествена и здравословна храна, съобразена с изискванията на 
стандартите и критерии за хранене, спазват се диети, осигурен е личен избор за ястия; организиране и провеждане 
на културни мероприятия, чествания на национални, религиозни и лични празници,  здравни беседи, екскурзии, 
посещения в други Домове за стари хора и гостувания от други такива. На всички потребители е осигурено здравно 
и дентално медицинско обслужване. 

Персоналът наброява 22 щатни длъжности, от които заети 21. Изградена е система за квалификация и 
преквалификация. 

4.2.5 Социални услуги в общността за възрастни хора 

Център за социална рехабилитация и интеграция 

„Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на 
рехабилитация социално – правни консултации, образователни и професионални обучения и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Има капацитет 20 потребители и 
численост на персонала 4,5 бр.. Тази социална услуга предоставя следните терапии :  

 Арттерапия; 

 Ароматерапия; 

 Трудотерапия; 
 
Клубове на инвалида и пенсионера  

Клубовете представляват социална услуга в общността изцяло финансирана от общинския бюджет – доставчик е 
Община Враца чрез специализирано общинско звено за социални услуги. Ползватели на услугата са възрастни и 
самотни хора, хора с увреждания. За Община Враца броят на включените лица е 1487, разпределени в 1 клуб на 
инвалида и 12 клубове на пенсионера (8 в кметствата). 
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Дейността на услугата е насочена към организиране на социални контакти и предоставяне на възможности за 
активен живот на потребителите; постигане на социална адаптация и интеграция. 

Персонала зает в клубовете е по ПМС № 66 – 13 лица, от които 5 на пълно и 8 на непълно. 
 
Домашен социален патронаж 

Домашният социален патронаж е услуга в общността изцяло финансирана от общинския бюджет. Доставчик е 
Община Враца чрез специализирано общинско звено за социални услуги. Теренът и сградния фонд (2 броя сгради) 
са общинска собственост. Услугата е позиционирана в центъра на града и е разкрита през 1976 с капацитет – 200 
места. Към момента ползватели са 203 лица – възрастни и самотни хора; хора в неравностойно положение, които не 
могат сами или с помощта на близките си да устроят своя бит. Цели: осигуряване на качествена грижа за възрастни 
и самотни хора, хора с увреждания; постигане на социална  адаптация и интеграция; предотвратяване 
настаняването и намаляване броя на чакащите за настаняване в специализирани институции. Дейности предлагани 
от ДСП: доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилището; съдействие за снабдяване с 
необходимите помощни средства; помощ в общуването и поддържане на социални контакти; битови услуги; 
подпомагане за изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК. Характерно за услугата е мобилността до всеки дом на 
потребителите от гр. Враца и с. Голямо Пещене, като се извършва със собствен транспорт. 

Персонал: 25 щатни длъжности, на пълно работно време.  

«Социален асистент» и  «Домашен помощник» 

Община Враца съвместно със сдружение „МОСТ” реализира проект „Заедно за по-добър живот” по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” на обща стойност 120 000 лв. Обхванати са 52 потребители – хора с трайни увреждания, 
самотно живеещи стари хора и 1 дете (със слепота). Дейностите се реализират от 29 лица, трайно безработни и 
пенсионери с ниски доходи. Проектът приключи на 30.09.2010 г. 

4.2.6 Услуги в общността с външни доставчици 

Звено «Майка и бебе» 

Звеното представлява социална услуга в общността – резидентен тип. Разположена в общинския център на площ от 
156 кв.м с 11 помещения (общинска собственост), включващи спални помещения, дневна, кухненски бокс, сервизни 
и перални помещения. Материалната база е в много-добро общо състояние.  

Услугата е разкрита на 27.05.2009 г. като делегирана държавна дейност и е предоставена с договор на външен 
доставчик - НЦСР – София. От 01.03.2012 г. доставчик на услугата е Община Враца. Предназначена е за бременни 
майки в последните месеци от бремеността, и майки с деца от 0 - 3 години  в риск. Основната цел на услугата е 
превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 год. в институции. Осъществява социална, психологическа и 
медицинска подкрепа за изграждане на връзката майка – дете; придобиване на умения за обгрижване на децата; 
създаване на навици за живот в социална среда извън звено „Майка и бебе”. 

Осигурена  е 24 часова грижа и наблюдение  на майките и децата  от специалистите  работещи,  в Звеното. 
Капацитетът на Звено „ Майка и бебе” е 6 места, числеността на персонала е 9 човека. 

През 2011 г. от услугата са се възползвали 10 майки, 10 деца и 1 бременна жена в риск. Вследствие на проведените 
социални, възпитателни, терапевтични и други дейности е осъществена превенция на изоставянето на 10 деца и 
реинтеграция в семейна среда. Повишен е родителския капацитет, създадена емоционална връзка мейка-дете. 
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Център за обществена подкрепа – Враца.  

Центърът представлява услуга в общността с доставчик Национален център за социална рехабилитация - гр. София 
(НЦСРИ) с Договор № 32/12.02.2009 год. след проведен конкурс. Договорът с НЦСРИ е прекратен и от 01.03.2012 г. 
доставчик на услугата е Община Враца.  ЦОП е създаден по Проект на програма ФАР през 2008 г., изпълняван от 
„Националния център за социална рехабилитация” в партньорство с „Асоциация Враца – 2007”. 

Обща площ на терен и сгради – 213 кв.м (1 сграда с 10 помещения ) и дворно пространство. Състоянието на 
материалната база е много добро. Ползватели на услугата са деца в риск и разширените им семейства. Капацитет 50 
места.  

Социалните услуги предоставяни от ЦОП са : 

Превенция на изоставянето: 

 Семейно консултиране; 

 Семейно планиране; 

 Подкрепа в пренатален период; 

Превенция на отпадане от училище: 

 Повишаване мотивацията за учебен труд; 

 Преодоляване на образователните дефицити; 

Работа с деца от институция:  

 Реинтеграция; 

 Обучение в умения за самостоятелен живот; 

 Професионално ориентиране и консултиране 

Приемна грижа : 

 Проучване, обучение и оценка на кандидати за приемни родители; 

 Обучение по програма одобрена от МТСП, ДАЗД, АСП в два обучителни модула; 

 За доброволни приемни родители – базово обучение; 

 За професионални приемни родители –базово обучение и допълнителна квалификацияза отглеждане и 
възпитание на детето; 

 Наблюдение и подкрепа на приемно семейство след настаняване на дете; 

Мисията на услугата е консултиране (социално, психологическо и медицинско) и подкрепа на деца в риск и деца от 
институции, за развитие на умения за самостоятелен живот. Превенция на отпадане от училище; превенция на 
противообществени прояви. Индивидуална и групова работа и работа на терен със семейства за превенция на 
насилие, трафик и др. 
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Персонал – 16 длъжности. Персонала получава ежемесечно супервизии и консултации от държавни и общински 
институции. 

За периода 01.01.2011 г.-31.12.2011 г. екипа на ЦОП е работил по 60 случая за превенция на изоставянето на деца, 
провел е обучение на 8 кандидати за приемни родители, осъществил е реинтеграция в семейна среда на 9 деца, 
работи по 16 случая за превенция на отпадане от училище. 

4.3 Спорт 

Община Враца разполага с добре развита спортна база и структури на клубове за професионален спорт, а така също 
и спортно училище (VI - XII клас). В града са съсредоточени много спортни дейности, като най-популярен е 
футболния клуб Ботев. Въпреки че футболът е най-популярният спорт, водната топка, борбата, спортната стрелба и 
леката атлетика също имат дългогодишни традиции. В последните години добри постижения имат и врачанските 
клубове по автомоделизъм, кик бокс и таекуон-до.

9
 

4.3.1 Спортни клубове 

Общо съществуват 40 спортни клуба:
10

  
1.  ОФК "Ботев" - футбол 
2.  СК "Ботев - 93" - борба 
3.  СК "Ботев" - спортна стрелба 
4.  СК "Ботев" - волейбол 
5.  СК "Ботев" - баскетбол 
6.  СКПС "Ботев 2000" - плуване 
7.  СК "Кум Рьонг" - таекуондо 
8.     СКТМ - тенис на маса 
9.     АК "Елит" - лека атлетика 
10.   СК "Ботев" - водна топка 
11.   КПС "Ботев" - плуване и водна топка 
12.   СК "Моделизъм" - автомоделни спортове 
13.   Клуб по спортни танци "Харизма" - спортни танци 
14.   СКТ "Ритъм" - художествена гимнастика 
15.   Клуб по спортни танци "Ритъм" - спортни танци 
16.   АК "Павел Павлов" - лека атлетика 
17.   СК "Ботев 2000" - футбол - жени 
18.   АК "Ботев" - лека атлетика 
19.   КПС "Здраве" - плуване 
20.   СК "Ипон" - джудо 
21.   СК "Когур" - таекуон-до 
22.   СК "Арис 2000" - кик бокс 
23.   Клуб по екстремни спортове "Вратица" 
24.   СК "Сатори" - карате 

                                                           
9
 http://vratzaplus.com/index.php?lang=bg&r=home/t168/t7661 

10
 Информация от Община Враца 
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25.   СК "Враца - рейсинг" - картинг 
26.   СК "Сакура" - карате 
27.   СК "Ботев - 92" тенис на корт 
28.   СК "Враца" - шахмат 
29.   СК "Басай" - карате 
30.   СК "Околчица" - делтапланеризъм 
31.   АК "Светла Димитрова" - лека атлетика 
32.   Клуб по воден слалом "Скакля" - воден слалом 
33.   СК "Спартак" МВР - карате 
34.   СК "Стрешеро" - спелеология, пещерно дело, алпинизъм, туризъм 
35.   СК "Империал" - културизъм 
36.   Туристическо дружество  "Веслец" 
37.   СК "Олимпиец" 
38.  УСК "Враца-2004" 
39  СК по ориентиране "Леденика" 
40.  Велоклуб "Герак" - Враца - колоездене. 

Брой състезатели в клубовете - между 800 и 1000 - както картотекирани към съответните федереции, така и без 
картотеки. 

4.3.2 Спортни съоръжения
11

 

 Стадион „Христо Ботев“  

Стадион Христо Ботев е един от най-големите български стадиони. Построен е през 1948 година. Намира се в 
източната част на Враца и е едно от съоръженията на Спортен Комплекс "Христо Ботев". Капацитетът му е за 32 
000 зрители (25 000 седящи). Тревното покритие е обновено през 2000 година. Около терена е изградена 
широка лекоатлетическа писта. Стадион "Христо Ботев" разполага със удобен паркинг за над 300 автомобила. 
Към стадиона са изградени и 3 тренировъчни игрища, които се ползват от всички възрастови групи представящи 
Ботев Враца. Административната сграда е изградена на три нива. Включва съблекални и други помощни 
помещения, музейна експозиция посветена на футболния отбор, ресторант и зала за пресконференции. През 
лятото на 2008 година със средства от бюджета на Община Враца беше извършен основен ремонт на секторите 
А, А1 и А2. През лятото на 2009 се извърши основен ремонт и на сектор В. Бяха поставени 2200 нови седалки, 
като по този начин общия брой на новите седалки достигна 4 443. Стадионът е постоянен дом на ФК Ботев 
(Враца).

12
 

 Закрит плувен басейн — 25-метров закрит плувен басейн с пет коридора. През летните месеци е в 
профилактика и не работи. Намира се в близост до стадион „Христо Ботев“. 

 Открит плувен басейн — 50-метров открит плувен басейн с осем коридора, както и отделна водна пързалка 
и малък плитък басейн за деца. Работи през летните месеци. Намира се в близост до стадион „Христо 
Ботев“. 

 Картинг писта — пистата във Враца е една от най-дългите писти в България. Общата дължина на трасето е 
над 1 000 м. Пистата разполага с трибуни за около 1 500 зрители. 

                                                           
11 Общински план за развитие на община Враца; http://bg.wikipedia.org/ 
12 http://www.botev-inside.hit.bg/stadion.html 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 Покрита лекоатлетическа писта (намира се до стадион "Христо Ботев") 

 Зала за волейбол (до лекоатлетическата писта) 

 Писта за автомоделизъм — пистата за автомоделизъм е една от най-новите и модерни писти. Намира се в 
близост до ЕГ „Йоан Екзарх“ 

 Спортна зала „Вестител“ 

 Спортна зала ПМГ 

 Стрелбища – два броя за за малокалибрено и за пневматично оръжие 

 тенис комплекс с 7 открити корта и покрит тенис корт с трибуни 

 ски – писти в местността “Пършевица”. 

Повечето от съоръженията са разположени в спортен комплекс  "Христо Ботев". Четири клуба развиват своята 
дейност в социалния комплекс срещу Спортното училище.  

Алпинизъм. В района на Вратцата се намира внушителния и красив скален масив - един от най- популярните обекти 
за алпинистите в страната ни - място за провеждане на национални и международни състезания по алпинизъм. На 
Вратцата ежегодно се провеждат републикански и дружествени алпиниади, в които стотици алпинисти подлагат на  
проверка своето майсторство и мъжество. Няколко пъти Враца е била домакин и на международни алпиниади. Тук 
са идвали от Русия, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Италия и др. 

Делта и парапланеризъм. Връх Околчица: Североизток и изток, 1060 м надморска височина. Стартът е оборудван с 
две рампи за делтапланеристи, полосата за парапланеристи е камениста. До мястото на старта има шосе, района е 
до историческата местност Околчица, в непосредствена близост има леглова база (бунгала) с ресторант. Това е едно 
от най- привлекателните места за делта планеризъм не само в България, но и в Европа. 

4.3.3 Спортни турнири 

Традиционни спортни турнири:  

 Международен турнир по борба класически и свободен стил и джудо "Ботева слава";  

 Международен турнир по шахмат "Тракийска принцеса";  

 Международен турнир по лека атлетика "Ботева слава";  

 Гран При на България по автомоделизъм.  

 

Главните общински приоритети в областта на спорта са: 

 създаване на подходящи условия за спортуване на подрастващите и учениците в училище и в свободното 
им време с цел изграждане на личностните им качества 

 системна и алтернативна борба с дрогата, тютюнопушене, насилие и др. негативни явления; 

 утвърждаване на спорта и туризма в бита на младите хора. Създаване на условия за спортни занимания на 
инвалиди. 
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„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” 

През 2011 г. Община Враца подготви и внесе проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”. Проектът е на стойност 2,6 млн. лв. и ще се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е осигуряване на 
подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне 
на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, да се подобри качеството 
на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания. 

В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се изградят три центъра за настаняване от семеен тип и едно 
защитеното жилище. Ще се осигури и подходящо оборудване и обзавеждане, съобразено с потребностите на 
децата и младежите, настанени в тях. Така Община Враца ще създаде благоприятна среда за развитие на децата и 
младежите с увреждания. Тяхното социалното включване ще се осигури чрез осигуряване на възможност на 
всички да участват в различни аспекти на живота на общността, включително да посещават детски градини, 
училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени услуги. 

Проект за преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и 
Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин” 

Община Враца спечели и изпълни проект по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, Модул 
„Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2011 г. на стойност 250 000 лв. Проектът за 
преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и 
Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин” – Враца цели стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, които 
съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион, според общинската администрация във 
Враца. Събирането на двете училища в едно ще доведе до увеличаване броя на учениците, респективно 
паралелките, финансова стабилност, оптимизация на персонала и добро поддържане и стопанисването  на сградния 
фонд. 

Проектът предвижда извършване на строително – ремонтни работи на стойност 130 000 лв. -  подмяна на дървена 
дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади – запад и север на учебен корпус и физкултурен 
салон в сградата на новосъздаденото училище на бул.”Мито Орозов”, 59; Закупуване на обзавеждане и оборудване 
за класни стаи и специализирани кабинети на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” – Враца;  
Разходи, свързани с преместване на кабинет по „фризьорство” и химическа лаборатория от сградата на ПГЛПУ - 
Враца в сградата на ПГСА – Враца, предоставена на новообразуваната Професионална гимназия „Димитраки 
Хаджитошин”.   

                                                           
13 Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2011 г. 
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От средствата по проекта се извършват обезщетения на персонала, предвидени са и разходи за неразплатени 
задължения на двете училища в размер на 70 000 лв., както и комуникационни разходи. Дейностите по проекта 
приключват до 30 септември 2011 година.  

Проекти по Програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

Община Враца има проекти по националните програми на МТСП, които се изпълняват от Звено „Временна заетост” 
към Община Враца и общинското звено за социални услуги, чрез проекти по Програмите „От социални помощи към 
осигуряване на заетост”. Община Враца кандидатства по тази програма от 2003 година до момента. Над 500 трайно 
незаети имат възможност да посещават обучителни квалификационни курсове в различни професионални 
направления и ще бъдат назначени на работа. През 2011 г. 210 души работят по Националната програма ОСПОЗ. По 
хигиенизирането на град Враца работят 80 души. По Оперативната програмата „Човешки ресурси – развитие” тече 
обучение на 16 техник – еколози. По същата програма от 7 февруари стартира обучение на още 32-ма души. По-
голямата част – 20 са предвидени за селата, а 12 – за град Враца. От 12 февруари стартира обучение на следваща 
група озеленители. Курсът се посещава от 84 безработни. 46 от тях са подбрани от трайно безработните от селата, а 
38 от Враца. 

В началото на месец март 2011 започва друг обучителен курс. 50 трайно безработни са професионално подготвени 
за поддръжка на общински сгради, обучение на трайно незаети в професионалното направление пътен строител. 
Обучени са 19 души от селата. 

За работата си по тези програми Община Враца беше отличена в конкурса “Работодател на годината”- 2011, 
Категория: „Работодател, разкрил най-много работни места по програми и мерки за заетост”. 2 място: Общинска 
администрация Враца, обявила 410 работни места по НП „ОСПОЗ”, НП „ЗОХТУ” и регионална програма. 

 

Проект “Подкрепа за достоен живот”. 

От 08.11.2010 г., съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община 
Враца се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се финансира от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален 
фонд. Основна цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез 
въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят 
създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. През 2011 година е осъществено: 

1. Създаване на т.нар. “Банка с лични асистенти”: Осъществен е втори етап от приема на документи на 
кандидатите да работят като лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”. Проведени са 118 интервюта 
и е организирано обучение, свързано с предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. Изготвен е регистър на 
личните асистенти, включени в т.нар.“Банка с лични асистенти”, който включва и кандидатите от първия етап на 
подбор, проведен в края на 2010 г. 

2. Оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата "Личен асистент":  Осъществен е втори етап от 
приема на документи на кандидатите да ползват услугата "Личен асистент", като са приети 135  заявления, 
подготвени са пет искания за изготвяне на социална оценка и са приети направените от Дирекция „Социално 
подпомагане” – Враца  индивидуални оценки на потребностите от  социалната услуга „Личен асистент”. След 
анализиране на информацията от индивидуалната оценка съгласно методиката за подбор са оформени 135 
решения по оценката на потребностите от социалната услуга "Личен асистент" и е осъществено класиране на 
кандидатите  /резерви от първи етап на подбор и нови кандидати от втори етап/ от 1 до 387. Всички кандидати са 
уведомени за класирането чрез списъци в Информационния център и чрез уведомителни писма. 
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3. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса 
на ползване на услугата. След проведени срещи между одобрените кандидат-потребители и лични асистенти от 
Банката, е осъществена процедура за подбор на личните асистенти, с които са сключени трудови договори. 
Изготвени са индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга и са сключени договори с 
потребителите. 

През 2011 година, от 10 януари 2011 г., за срок от 14 месеца, са назначени 53 лични асистенти, а от 10 март 2011 г. за 
срок от 12 месеца - нови 42-ма /на 08.03.2012 г. договорите са удължени с шест месеца/. При отпадане на 
потребител /поради смърт или смяна на местоживеенето/ в проекта се включва следващия в класирането 
потребител. Така през 2011 година в проекта са участвали общо 109 потребители и 110 лични асистенти /имаме и 1 
отпаднал поради смърт личен асистент/. При необходимост своевременно са актуализирани индивидуалните 
планове. Всеки месец екипът по проекта е осъществявал контрол на предоставяната социална услуга, като за 2011 
година са направени общо 1062 проверки. Потребители, с които е възможно да се осъществи контакт, са изразили 
удовлетвореност от предоставяните им социални услуги. Близките на потребителите също са доволни, че получават 
подкрепа чрез проекта. 

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта: 

 Община Враца е работодател на 95 лични асистенти. 

  Съгласно разработени индивидуални планове се осъществяват социални услуги на 95 лица с тежка степен 
на увреждане. От потребителите 12 души са самотно живеещи, 27 са деца до 18 годишна възраст, 31 са над 64 
години. От Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата са 59 души, общо 36 души са от селата Баница, Бели извор, 
Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, 
Три кладенци, Челопек и Чирен. 

 Осъществени са общо 1062 проверки на работата на личните асистенти. Конкретните заложени дейности се 
изпълняват съобразно потребностите на потребителите и те и техните близки са доволни от подкрепата, която 
получават чрез проекта. 

 Община Враца разполага с 355 подготвени хора, включени в т.нар.”Банка лични асистенти”, които имат 
потенциал и нагласа да предоставят социални услуги в домашна среда и могат да бъдат търсени за включване в 
бъдещи програми. 

 Всички междинни отчета са приети от Управляващия орган. На този етап нямаме непризнати разходи. За 
2011 година са  верифицирани общо 288 883 лв.  

 Проверката, направена на 05.07.2011 г. от представители на Управляващия орган констатира, че проектните 
дейности се изпълняват съгласно междуинституционалното споразумение и методическите указания по проекта. Не 
са констатирани пропуски, съответно няма и препоръки със срок за изпълнение.   

Общият бюджет на проекта за Община Враца е 551 хил.лева, които основно са за заплати за личните асистенти.  

Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца” 

Община Враца спечели проект за „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен 
център” ЕООД град Враца”. Проектът е по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации”. Той е на стойност 6,3 млн.лева. Съфинансирането от Община Враца е 
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в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%). 
Продължителността му e 24 месеца. 

Специфичните цели на проекта са: 

 Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в “Комплексен онкологичен 
център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с 
бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на Северозападния район;  

 Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в “Комплексен онкологичен 
център” ЕООД Враца болести; 

 Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към хората с 
увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от ромски произход; 

 Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните изисквания за енергийната 
ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за издръжка на лечебното заведение в резултат от 
спестената енергия. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: 

 Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в „Комплексен онкологичен център” 
Враца ЕООД; 

 Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита; 

 Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно развитие на здравеопазването в 
областта и региона, превръщането на заведението в еталон на високотехнологична болница. 

 Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение. 

 

Проект „Обществени трапезарии” 

Продължава реализирането на  Проект „Обществени трапезарии” по Договор между МТСП – Фонд „Социално 
подпомагане” и Община Враца. Социалната услуга се предоставя сезонно и обхваща периодите 01.01.2011 г. – 
30.04.2011 г. и 01.10.2011 г. -  31.12.2011 г. Обхватът е  98 бенефициента средно месечно. Общата стойност на 
средствата, предоставени от Фонд „Социално подпомагане” в годишен размер са  28 028 лв.  

За подпомагане социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции, успешно 
продължава дейността си социалната услуга „Наблюдавано жилище” (капацитет 4 места). През 2011 г. услугата е 
предоставяна на общо 6 младежи, напуснали ДДЛРГ, СПИ и СУПЦ в страната. На младежите са предоставени 
отлични битови условия, оказана е подкрепа за овладяване на умения и навици за социална адаптация и 
самостоятелен начин на живот, трудова реализация и др. от екип професионалисти, със съдействието на Общинска 
администрация. 

Проект „Опора БГ”  

През 2011 г. тартира реализирането на дейностите по Проект на СНЦ „Опора БГ” за предоставяне на услуги в 
Социален терапевтичен център, с капацитет 20 потребители. Проектът е насочен към лица с увреждания, самотни 
родители, безработни лица и др., на възраст над 18 години. Обучени бяха 20 специалисти, които да предоставят 
качествени терапевтични, психологически, педагогически и др. услуги и консултации. 
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Проект "Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за превенция на социалното изключване при 
младите хора". 

През 2011 г. започна изпълнението на проект "Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за 
превенция на социалното изключване при младите хора". Координатор РИО гр. Враца и партньори НУ "Св. 
Софроний Врачански",  ОУ "Васил Левски"  и Център за работа с деца. Целите са насочени към развитие и обмен на 
добри практики за превенция на социалното изключване при учениците от най-ранна възраст чрез съхраняване и 
развитие на културните традиции и са в релевантност на целите на образователните политики на партньорските 
региони и тези, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в Стратегията „Европа 
2020“, както и в документите на ООН в областта на образованието. 

Тематиката води към утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско 
участие; засилване на европейското измерение на училищното образование и разгръщане на творчеството и 
иновациите; насърчаване придобиването на универсални ключови социални и граждански умения, компепентности 
за културно съзнание и изява; повишаване на индивидуалния и институционалния капацитет на ползвателите. 

Атрактивните и иновативни дейности /Woorkblok, работни обмени, извънкласни  и училищни практики, учебни 
сесии, семинар, конференция, информационни кампании/, са съобразени със социалните позиции и служебните 
отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на принципите за 
доброволност и превенция от дискриминация и осигуряват устойчивост на резултатите. Универсален подход е 
модулното участие на ползвателите в дейностите, което осигурява възможност за  пълноценно изпълняване на 
служебните задължения и своевременно прилагане придобитите европейски знания и опит за подобряване на 
образованието в партньорските  региони. 

 

Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” 

Проектът на Община Враца с наименование „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността”  
e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, като форма за 
интегрирано предлагане на социални, здравни, консултативни и образователни услуги. В центъра ще се предоставят 
всички консултативни  и подкрепящи услуги, ще се изградят кабинети за здравна консултация, център за ранна 
интервенция на уврежданията, зали за консултиране на родителите и игра на децата от целевите 
групи.Общностният център ще бъде изграден в  сградата на закритото НУ „П.Р.Славейков”. Предвижда се и 
изграждане на асансьор за улесняване достъпа.  

Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-
голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. 
Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца 
до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за 
заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не 
само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна 
култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове. 

За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на 
училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху 
групова и индивидуална работа с децата и техните семейства.  За да има пълноценно социално включване ще се 
работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогната 
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интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да 
посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта. 

Очакванията на Община Враца в двегодишния период на реализиране на проекта и 10 години след приключването 
му са свързани с утвърждаване устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси в 
Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства на територията на цялата община. Проектът се 
изпълнява от най 2011 г. и ще завърши през 2013 г. 

 

Проект „И аз имам семейство” 

Разгръщане на Приемната грижа в общината – подписано Партньорско споразумение за реализиране дейностите по 
Проект „И аз имам семейство” по Схема за безвъзмездна финансова помощ: „ Приеми ме”. Проектът се изпълнява 
през 2012 г. Дейностите предвидени в проекта са насочени към: развитие на услугата „Приемна грижа” като 
инструмент за превенция на настаняването на деца в специализирани институции; работа в посока нарастване броя 
на приемните семейства и желаещите да предоставят тази услуга, което ще доведе до намаляване на бедността, 
чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица. 

 

Проект за промяна на отоплението в “Център за психично здраве - Враца” ЕООД   

През 2011 г. в “Център за психично здраве - Враца” ЕООД  със средства на дружеството се реализира проект за 
промяна на отоплението от промишлен газьол към природен газ, който вече е към своя финал. Общата стойност на 
поръчката е за 40 000 лева.  

 

Програма „Метадон поддържащата програма” 

През 2012 г. успешно продължава „Метадон поддържащата програма” - единствената общинска  програма в 
Северозападна България. Функционира и разкритата през 2009 г. дневна психосоциална програма за зависими – 
единствена по рода си в Северозападна България, както и Дневен център за лица с тежки психични заболявания. 

 

„Здравен медиатор” 

През 2008 г. е разкрита длъжността «здравен медиатор». Основна цел на длъжността е да посредничи в процеса на 
осигуряване на достъп до здравни и социални услуги на лица от уязвими групи, в т.ч. ромската общност. През 
периода януари 2011 – ноември 2011 г. е извършено следното: 

 Оказана помощ  и съдействие на социално слаби ромски семейства за осъществяване на: планиране и 
извършване на пропуснати имунизации - 18 деца и 1 лице; извършване на профилактични прегледи - 14 
деца и 22 лица; посещения на женска консултация - 5 бъдещи майки; 

 Консултиране на клиенти: насочване или съпровождане до здравни институции- 40 лица, съдействие за 
представяне пред ЛКК, РЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК – 6 лица, съдействие за възстановяване на здравно-осигурителни 
права - 37 лица; 

 Работа на терен: проведени на работни срещи с представители на Комисия за защита от дискриминация; 
срещи с живеещите на ул. „Райна Княгиня”, ул. „А. Грамчев”, товарна гара, ул. „Скакля”, ул. „Атанас 
Йованович”, ж.к.”Дъбника”, ж.к „Сениче”, ул. „Васил Кънчов” 2Б - по индивидуални казуси, свързани с 
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имунизации, профилактика и здравно - образователна дейност; проведен спортен полуден с децата и 
младежите от ДДЛРГ „Асен Златаров” – Враца; организирана и проведена здравна беседа в Превантивно-
информационен център – Враца с ученици от ОУ „Васил Левски” и ПУ „Д-р Петър Берон”; участие в 
провеждането на ромски ден с Корпус на мира в ЕГ „Йоан Екзарх” – Враца;  

 Съвместна работа с държавни и общински институции, социални услуги и др.: участие в работни срещи по 
проблемите на ромски лица и семейства в Областна администрация;  работа с отдел „ Закрила на детето” 
по индивидуални и групови казуси; 

 Профилактика. 

4.5 Изводи 

Здравеопазване 

С изграждането на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца и Центъра за лечение 
чрез стволови клетки град Враца има възможност да се развие като център за медицински туризъм както на хора от 
страната, така и от чужбина.  

Основният проблем при здравеопазването се очертава материално техническата база. Обновяването й и в 
останалата част от медицинските заведения също ще допринесе за развитието на медицинския туризъм. Правят се 
стъпки в тази посока: на 12 юни 2012 година министър Десислава Атанасова, заедно с  изп. директор МБАЛ „Хр. 
Ботев“ АД – Орлин Цветков официално откриха структурата по Инвазивна кардиология в Кардиологично отделение 
на МБАЛ „Хр. Ботев” АД, гр. Враца. Структурата по инвазивна кардиология в МБАЛ „Хр. Ботев” АД, Враца е 
единствената на територията на Северозападна България и обслужва спешни и планови пациенти с коронарен 
синдром от областите Враца, Видин и Монтана.   

Социални услуги 

Вследствие на демографския срив и икономическата криза, характерни за цялата страна, в община Враца също 
намалява броят на населението в трудоспособна възраст, наблюдават се неблагоприятни тенденции във 
възрастовата и образователна структура на работната сила; доминират регистрирани безработни без специалност и 
ниско образование; наблюдава се застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура и ниска 
раждаемост; висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора. Поради тов основен 
проблем е бързото разширяване на кръга на нуждаещите се от социални услуги, както и повишаване очакванията и 
претенциите на гражданите към асортимента и качеството на предлаганите социални услуги. 

По отношение на териториалното разположение на услугите и наличието на определени  рискови групи в Община 
Враца не се наблюдават изкуствено съществуващи услуги, които да не посрещат конкретни нужди в общността. 
Преобладават услугите в общността, както за деца, така и за възрастни. В общината няма голям брой 
специализирани институции за деца и за възрастни, което е предпоставка за улеснен процес на 
деинституционализация. Социалните заведения като цяло разполагат с много добра материална база. Услугите, 
свързани с оказване подкрепа на родители и деца, са ограничени. 

Повечето от съществуващите услуги за деца и възрастни лица имат нужда от подобряване на достъпа до тях, което 
ще обезпечи не само пълния капацитет на услугата, но и ще подобри значително качеството на предлаганите 
дейности в тях. 
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Необходимо е да се развие широко партньорство и включване на всички заинтересовани страни по въпросите за 
развитие на социалните услуги в общината. Специфичните характеристики на проблемите на рисковите групи – 
значителният брой на деца, настанени в институциите и възрастни, нуждаещи се от обслужване, високият общ брой 
на лица в риск, които обаче са разпръснати в малките населени места на територията на общината и т.н. – изискват 
решения на общинско и областно ниво. Такъв тип комплексна интервенция може да бъде инициирана и 
осъществявана със съвместните усилия на всички заинетересовани страни.  

Приоритетно направление за развитието на социалните услуги трябва да стане деинституционализацията, с 
развитието на максимално широк спектър от услуги за семействата в риск, с цел превенция на изоставянето и за 
извеждане на децата от институциите. Необходимо е да се развият разнообразни услуги за деца в общността, които 
да подпомогнат деинституционализацията. 

Необходимо е да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на персонал и/или неговата 
недостатъчна квалификация, без което е трудно осъществимо развитието на необходимите социални услуги. 

Спорт 

Като цяло спортните обекти и съоръжения на територията на града се нуждаят от финансови средства за 
поддържане и ремонт. За целта са възможни следните варианти: ремонтите на спортните обекти и съоръженията 
да се включат в списъка за ремонти на общинската собственост поетапно; част от обектите да се предложат на 
концесия на подходящи клиенти или да се търси финасиране от външни източници и европейски програми. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 4 

1. Карта №5 – Карта на ромската общност в структурата на града – към т. 4.2 

2. Карта №6 – Карта на лечебните заведения – към т. 4.2.4 

3. Карта №7 – Карта на образователните институции – към т. 4.2.4 

4. Карта №8 – Карта на банковите институции – към т. 4.2.4 

5. Карта №9 – Карта на социалните институции – към т. 4.2.4 

6. Карта №10 – Карта на търговските обекти – към т. 4.2.4 

7. Карта №11 – Карта на ресторанти и заведения за отдих и развлечения – към т. 4.2.4 

8. Карта №12 – План-схема на социалните жилища за временно настаняване – към т. 4.2.4 

9. Карта №13 – Карта –спорт и рекреация – към т. 4.3 
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5 Културно-историческо наследство  
В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо обществено, пазарно и културно средище. 
Следите от човешка дейност по тези места датират още от новокаменната ера. Първите обитатели - тракийското 
племе трибали развили висока материална култура, останки от която се намират и днес на територията на 
Врачанския регион. Уникалните находки, открити при археологически разкопки на „Могиланската могила” във 
Враца, в Букьовци и в Рогозен носят богата информация за процъфтяваща древна цивилизация. Римляните, които 
оценили географското и стратегическо положение на земите около пролома, ги превърнали в непристъпна крепост, 
контролираща най-късия път от Дунава към юг и запад и към богатите рудни находища високо в планината. Върху 
руините на крепостта славяните съградили селище, което нарекли „Вратица” - твърдина, с важно значение и през 
втората българска държава. В средните векове то разширило границите си и се превърнало в голям център с 
развити занаяти и стоково-парични взаимоотношения. От това време са останали в наследство многобройни 
паметници на духовната и материална култура. През възраждането градът дава много светли личности, оставили 
трайни следи в политиката, дипломацията, национално-освободителното движение в културата и просветата. Тези 
епохи, събития и хора са показани в богатите експозиции на Регионалния исторически музей на града. 

5.1 Култура 

5.1.1 Читалища 

На територията на град Враца функционират три читалища, справка за които е дадена в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1: Читалища в град Враца, 2012 година 

№ Населено 
място 

Читалище 
Булстат:№ 
Рег.№/ МК 

Председател 
(тел., e- mail) 

Секретар 
(тел., e- mail) 

Художествени колективи 
Школи 

1. гр. Враца  
п.к.3000 
 
 
 

НЧ „Развитие-1869” 
Булстат:000183637 
№2077/2010г. 

Румен Найденов 
Павлов 
тел: 62 47 40 
 

Димитър Иванов 
Тошев 
тел:092 62 47 40 
0897 651720 
е-mail: 
tochev_dimitar@ 
mail.bg 
 

АНПТ „Вратица” 
Детска танцова школа 
Хор „Орфей” 
Квартет „Лотос” 
Духов оркестър 
Школи:  
Музикална, Езикова, Танцова 
(народни  танци), Балетна 

2. кв. Бистрец 
п.к 3000 

НЧ „Пробуда 1931” 
Булстат:000184178 
№2823/2010г. 

Дора Младенова 
тел: 0889508569 

Валентина Николаева 
Петрова 
0887 825316 
0879 548799 

Детска  
Фолклорна група 
ФГ„Магьосници” 
Лазарска група 
Коледарска група 

3. кв. Кулата 
п.к 3000 

НЧ „Отец Паисий -2008” 
Булстат:175618385 
№3427/2009 г. 
 

Любомир Георгиев 
Ангелов  
0878 477906 

Анета Ангелова 
Петрова 
0894 009010 
 

Женска певческа група 
ВИС 
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Читалище „Развитие” - Враца е основано през 1869 година от родолюбиви врачани начело с учителя Симеон 
Подбалкански, Мито Анков, Николчо Кръстеняков, Кръстьо Новкиришки и др. и е най-старият културен институт в 
града. От него са тръгнали всички професионални културни институти във Враца - драматичен театър, филхармония, 
исторически музей, картинна галерия.  

Съвременната читалищна сграда е строена през периода 1938 – 1941 година по проект на архитектурно бюро Цолов 
и Василев в София. На търг строежа се поема от колектив в състав: арх. Петър Дограмаджиев и инженерите 
Константин Янакиев и Никола Новоселски от Враца. Сградата е обявена за паметник на културата. 

Сега Читалище „Развитие” - Враца чрез своите звена и колективи, със своя високо квалифициран персонал и голяма 
добре поддържана материална база развива богата и разнообразна дейност. Читалището участва в програмата 
„Глобални библиотеки”. Читалищната библиотека разполага със 126 хил. тома литература и следните отдели: 

o Отдел за възрастни;  

o Детски отдел;  

o Читалня;  

o Отдел Комплектуване обработка и каталози; 

o Справочно-библиографски отдел 

o Филиална библиотека - кв. „Младост” 

Обединената Детска школа по изкуствата разполага с три раздела:  

o Музикална школа - изучава се пиано, цигулка, китара, акордеон; 

o Балетна школа - изучава се класически и модерен балет; 

o Езикова школа - изучава се английски език. 

Художествената самодейност към читалището се осъществява от: 

o Духов оркестър; 

o Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Вратица”; 

o Смесен хор „Орфей”; 

o Квартет за стари градски песни „Лотос”.14 

5.1.2 Държавна филхармония 

Държавната филхармония във Враца води началото си от времето на 1909 година, когато е основано Музикалното 
общество „Орфей”, което изнася множество концерти и спектакли със симфонична, оперна и оперетна музика. Към 
момента се нарича „Симфониета” Враца, а оркестърът има в състава си 52 професионални музиканти. Изнася до 70 
концерта през творческия сезон. В репертоара на оркестъра има произведения от всички стилове и жанрове. Гост–
диригенти на филхармонията са били изтъкнати музиканти от Австрия, Белгия, Великобритания, Япония, Италия, 

                                                           
14

 http://chitalishte-vratza.com/ 
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Германия, Канада, Франция и САЩ. Оркестърът има издадени 8 CD. През месеците октомври и ноември всяка 
година Филхармонията организира Международен младежки музикален форум. 

Основната трудност пред „Симфониета” Враца са недостатъчните средства. От началото на 2011 година 
филхармонията е на делегиран бюджет, което се оказва проблемно за изпълнение, тъй като в стремежа си да се 

обхване по-голяма аудитория не трябва да се пренебрегва възпитателната функция на музиката.15 

Адресът на държавната филхармония е гр. Враца, пл. "Хр. Ботев" № 1.16 

5.1.3 Драматично-куклен театър  

Драматично-кукленият театър (ДКТ) е основан през 1938 година, когато на 27 август 1938 г. Врачански областен 
театър, сформиран като пътуващ дава първото си представление на "Тайна". Тържественото откриване на първия 
театрален сезон на Врачански областен театър става на 9 октомври 1938 г. на сцената на стария салон на читалище 
„Развитие” във Враца с „Пристанала”. 

На 20 януари 1941 г. е открита новата сграда на читалище „Развитие” по проект на архитектите Василев и Цолов. За 
времето си е най-модерната читалищна сграда в Северозападна България. Салонът е с близо 600 седящи места. 
Така Врачански областен театър се сдобива със своя постоянна база. През този сезон театърът за първи път в своята 
история поднася на своите най-малки почитатели и детска пиеса. Подготовката за сезон 1948-49 г. театъра започва 
като Врачански народен театър. Своите постижения театъра разкрива с участието си на Първия преглед на 
съвременната българка драма в София (5 юни-2 юли 1952 г.) 

На 9 октомври 1963 г. Врачанският народен театър чества своята четвъртвековна дейност, която е свързана с 
имената на Стефан Кортенски, Иван П. Георгиев, Ради Тамамджиев, Георги Фратев, Димитър Панов, Георги Крънзов, 
Недялчо Чернев, д-р Правда Атанасова и редица други големи български артисти, със сътрудничеството на Кръстю 
Сарафов, Иван Димов, Стефан Сърчаджиев, Кръстю Мирски, Константин Кисимов и др., с помощта оказана от 
Николай Фол и Орлин Василев. За 25 години театърът е изнесъл около 7200 представления на около 150 пиеси 
гледани от над 2,5 милиона зрители.  

Врачанският народен театър открива сезона 1965-66 г. преименуван като Врачански драматичен театър. През 
втората половина на 60-те и началото на 70-те години Врачански драматичен театър навлиза в период на творческа 
зрялост и се налага като един от културните институти в Северозападна България. В началото на 1968 г. в сутеренния 
салон на читалище "Развитие" е създаден камерен театър със 144 места, който намира трайно място в културния 
живот на Враца и затова тя става център за представяне на постиженията на "малките" театрални форми от 1977 г 
до днес.  От юни 1978 г. театърът се пренася в новооткритата сграда Дворец на културата. 

От 2000 г. Драматичен театър и Държавен куклен театър са обединени като Драматично - куклен театър Враца. 
Драматично - куклен театър Враца разполага със собствена театрална сграда, с голям салон със 748 места, камерна 
зала със 100 места, куклена зала с 80 места и балетна зала със 80 места. Трупата е съставена от 68 човека от които 25 

художествено творчески състав и 43 административно - технически.17 

ДКТ е домакин на ежегоден фестивал на малките театрални форми, който се провежда през май всяка година. На 
фестивала през 2004 година врачанските творци получиха награди за постановките „Къщата на Иван” и „Дидро в 

                                                           
15 http://www.zovnews.com/bg/dimitar-panov-direktor-na-vrachanskata-filharmoniya-ezikat-na-muzikata-e-universalen/ 
16 http://www.filharmonia.vratza.com/ 
17 http://theatre.vratza.com/ 
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Петербург”. Актрисата Йорданка Стефанова спечели І награда, както и театралната награда „Аскеер” за 2004 година 
за главна женска роля. 

5.1.4 Регионален исторически музей с художествена галерия 

Музейното дело във Враца се заражда още в епохата на Българското национално Възраждане. През 1925 година в 
местната мъжка гимназия, по инициатива на археологическото общество, се създава първата обществена музейна 
колекция. По-късно нейните експонати са пренесени в музей при читалището, а през 1953 година – в градския 
музей, прераснал по-късно в окръжен народен музей и окръжен исторически музей на културата на площад „Христо 
Ботев”. Музеят отваря врати през 1980 година. През 1987 година музеят увеличава сградния си фонд – открит е за 
посещения Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“, включващ в себе си Възнесенското 
училище, Хаджийската къща, къщата Иван Замбин, шапрона с транспортни средства, занаятчийски работилници и 
църквата „Свето Възнесение”. 

Регионаленият исторически музей с художествена галерия (РИМХГ) Враца е наследник на традиция, чието начало е 
положено непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний за епископ Врачански. Като професионален 
институт съществува от 1953 год. Основният и спомагателен фонд на РИМХГ надхвърля 100 000 единици (от които 
2200 са на Художествената галерия). Тук могат да се видят експозициите на едни от най-красивите и най-древните 
тракийски съкровища – от Могиланската могила и Рогозенското съкровище, състоящо се от 165 сребърни позлатени 
съда - вази, фиали и чаши. В РИМХГ е изложен и последният намерен от врачанските археолози експонат –скелет на 
жена на 9 хиляди години. Музеят има лапидариум и Етнографско-възрожденски комплекс, разполагащ със 
самостоятелни сгради.  

Историческият музей е единствения, където може да се види Рогозенското съкровище, експонирано благодарение 
на инвестицията на Община Враца в закупуване на подходяща система за неговото съхранение и безопасност. Част 
от Тракийските съкровища от Могиланската могила във Враца и Рогозен са гостували в най-големите музеи на 
Европа, Америка и Азия. 

В централната сграда са разположени следните експозиции: 

o Зала "Археология" 

o Зала "Тракийски съкровища" 

o Зала "Рогозенско съкровище" 

o Зала "История на България XV-XIX в." 

o "Ботева зала" 

o Зала "Нова история" 

o Зала "Носители на Международна Ботевска награда" 

o Зала "Каменна дъга" 

o ХГ "Иван Фунев" 

o Лапидариум. 18 

                                                           
18 http://www.vratsamuseum.com/ 
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Таблица 2 Посещение в Регионалния исторически музей 
Сравнение по 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Посетители в експозиции 15369 15692 18235 13655 18855 19817 19787 16566 22267 24064 20311 22825 20703 

Уредени изложби и витрини 5 8 8 13 9 9 13 11 14 11 15 21 29 

Нарастване на музейните фондове 2701 2776 3818 2724 3073 2311 3679 3329 835 2996 1386 1685 1131 

Приходи от билети, беседи и рекламни 

материали 

     4433,15 4146,25 4952,25 4905,05 5010  9050 12586,8 

Брой музейни уредници 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 

Публ. научни статии, рецензии и др.             29 

Попул. радио и телевизионни 

предавания 

            53 

Научни съобщения и доклади             8 

Изнесени беседи в експозиции 536 449 323 254 452 450 549 529 597 629 723 738 466 

Лекции в кръжоци, у-ща, университетски 

общности 

            20 

Средства по бюджета, вкл. ФРЗ      247811 176181 278139 258355 322216 310000 307248 307190 
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                         ПОСЕТИТЕЛИ (В БРОЙ) в РИМ (Регионален исторически музей) за 2009 г. 

Експозиция Деца от 

предучилищна 

възраст 

Ученици Студенти Възрастни Посетители 

общо 
нач. (1-4 

клас) 

осн. (5-8 

клас) 

ср. (9-12 

клас) 

Общо Българи Чужденци Общо 

      0    0 0 

ЦЕНТР. СГРАДА 218 1845 2692 2684 7439 578 5805 632 7015 14454 

Етнографско-

възрожденски 

комплекс "Св. 

Софроний 

Врачански"  

564 1017 1298 696 3575 176 2064 434 2674 6249 

ОБЩО 782 2862 3990 3380 11014 754 7869 1066 9689 20703 
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Таблица 3: Чуждестранни посетители в РИМ по държави за 2009 г. 

Континент/Държава Бр.посетители 

1. Европа   

Австрия 11 

Беларус   

Белгия 20 

Великобритяния 138 

Германия 106 

Гърция 24 

Дния 1 

Естония 4 

Испания 51 

Италия 81 

Литва   

Македония 83 

Полша 23 

Португалия 5 

Румъния 140 

Русия 30 

Словакия 21 

Словения 6 

Сърбия   

Турция 64 

Украйна 76 

Унгария 10 

Франция 115 

Финландия   

Холандия 4 

Хърватия 7 

Чехия 3 

Швейцария 1 

Швеция 10 

Шотландия 4 

ОБЩО ПО Т.1: 1038 

2. Азия   

Япония 3 

Китай 1 

ИРАН 10 

ОБЩО ПО Т.2: 14 

3. Северна Америка   

САЩ 28 
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Канада   

Мексико   

ОБЩО ПО Т.3: 28 

4. Южна Америка (ОБЩО)   

    

5. Австралия (ОБЩО)   

    

6. Африка (ОБЩО) 17 

    

ВСИЧКО ЧУЖД. ПОСЕТИТЕЛИ: 1097 

 

Посещаемост Регионален Исторически Музей Враца  
  българи чужденци година 
РИМ  12339 471 2004 
ЕВК 4227 268 2004 
Общо: 16566 739   
        
РИМ  17402 615 2005 
ЕВК 4865 306 2005 
Общо: 22267 921   
        
РИМ  18869 451 2006 
ЕВК 5195 367 2006 
Общо: 24064 818   
        
РИМ  14373 1104 2007 
ЕВК 5938 235 2007 
Общо: 20311 1339   
        
РИМ  9242 809 2008 
ЕВК 4193   2008 
Общо: 13435 809   
РИМ 22193 632 2009 

*ЕВК – етнографски възрожденски комплекс  

5.1.4.1 Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански” 

Етнографско-възрожденски комплекс (ЕВК) „Свети Софроний Врачански” към Регионалния исторически музей — 
Враца е архитектурно-етнографска музейна експозиция, създадена между 1972 и 1987 година. ЕВК разполага със 
следните ексспозиции: 

 Във Възнесенско училище 

 Транспортни средства 

 В къща-музей "Иван Замбин" 

 В къща-музей "Димитраки Хаджитошев" 
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Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 В къща-музей "Григорий Найденов" 

 В църква "Св. Възнесение". 
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Етнографско-възрожденски комплекс (ЕВК) „Свети Софроний Врачански“ включва три възрожденски къщи и 
училище „Възнесение“, намиращи се в съседство с православния храм-паметник „Свети Софроний епископ 
Врачански“ в центъра на град Враца. Пред входа на комплекса се издига статуя на Софроний Врачански, дело на 
скулптора Крум Дамянов. Етнографският комплекс представя традиционния бит, занаятите и културата на 
населението от Врачански регион от края на 19-ти до средата на 20 век, а църквата съдържа ценна сбирка от икони, 
включително рисувани от Захари Зограф, Димитър Зограф и майстори от Дебърската школа. 

Къщата на един от най-заможните за времето си хора в Северозападна България, Димитраки Хаджитошев, съдържа 
възстановка на интериора на градска къща от средата на 19 век. Експозиция „Светът на детето“ от края на 19 и 
началото на 20 век се помещава в къщата на Григория Найденов. В къщата на Иван Замбин са представени 
характерните за този край занаяти златарство, лозарство и винарство и бубарство и копринарство. Под сайвант на 
двора са показани едновремешни селскостопански оръдия, а в допълнителна закрита пристройка са изложени 
традиционни транспортни средства, изработени във фабриките и работилниците на известния врачански 
предприемач от началото на 20 век Мито Орозов. 

В две изложбени зали на първия етаж на възрожденското училище „Възнесение“, където се помещават и 
уредниците на музея, представят облеклото — ежедневно, празнично и сватбено — на врачанското население от 
втората половина на 19 век, както и на представители на каракачанската и банатската общности. Могат да се видят 
мартеници, обредни хлябове за Коледа, Великден и Гергьовден, традиционна посуда, хурки, вретена и др. Залата 
на втория етаж на училището е посветена на основоположника на духовата музика в Северозападна България Дико 
Илиев. Показани са духови и ударни инструменти, използвани от музикантите в оркестъра му, вещи и снимки на 
Илиев, както и Ключа на Враца, с който той посмъртно е удостоен за почетен гражданин. 

Реконструираната в двора на етнографския комплекс фурна за хляб, геранът и каменните чешми, както и 
характерните за времето си каменни зидове и дървени порти допълват представата за традициите във врачанското 
възрожденско строителство. 

5.1.4.2 Етнографско-възрожденски комплекс „Никола Войводов” 

По повод 100-годишнината на Ботевата чета, през 1976 г. е завършен и открит Етнографско-възрожденски 
комплекс(ЕВК) „Никола Войводов” към историческия музей. ЕВК разполага с експозиции в къща-музей „Никола 
Войводов” и в Капитанска къща.
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5.1.4.3 Библиотека към музея 

Специализираната библиотека към Регионален исторически музей – Враца е създадена като отделно звено в 
структурата на институцията през 2009 г. Дотогава, поради липса на подходящо помещение и на необходимото за 
целта оборудване, наличната литература е съхранявана и ползвана в канцелариите на съответните научни и 
административни отдели.  
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Към момента музейната библиотека разполага с около 4500 заглавия. Комплектуването на библиотечния фонд е 
съобразено със структурираните отдели в РИМ – Враца и с направленията, в които се извършва 
научноизследователска дейност. Наличната литература е диференцирана и класифицирана по научни области. 

Поради специфичните си функции и ценната специализираната литература, с която разполага, Музейната 
библиотека действа само като читалня и книги за дома не се заемат. Тя се посещава от музейни специалисти, 
научни работници, университетски преподаватели от страната и чужбина, студенти, учители, ученици, краеведи и 
граждани с интереси към историята. За улеснение на читателите библиотеката разполага с ксерокс, скенер, принтер, 
фотоателие и интернет връзка.
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5.1.5 Библиотека „Христо Ботев” 

Регионална библиотека „Христо Ботев” гр. Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за 
библиотеките от Врачанска област по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и  развитие на библиотеките и 
Постановление № 153 / 28.07.2000 година. Библиотеката е създадена през 1954 година. 

Основните й дейности са свързани с правилното комплектуване на библиотечните фондове, осъществяване на 
библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване на всички ползватели, извършване на 
събирателска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието, издаване на книги и други материали с 
краеведски и общ характер, организиране на културни и образователни инициативи, извършване на 
координационна, квалификационна и експертно-консултантска помощ за общодостъпните библиотеки от област 
Враца. 

Библиотечният й фонд включва 245 876 библиотечни документи - книги, периодика, графични, картографски и 
нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли на знанието. Ежегодно комплектува от 
4000 до 5000 нови документи, регистрира около 4000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване 
по възрасти и видове носители на информация, 60000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и 
абонамент от 145 периодични издания. 

Дейността на библиотеката е организирана в 8 обслужващи отдела-„Заемна за дома”, „Детски отдел”, Читалня 
„Хуманитарни,точни и приложни науки”, читалня „Текуща периодика”, „Изкуство”, „Краезнание”, „Справочно-
библиографско и информационно обслужване” и филиал в ж.к. „Дъбника” и 3 други отдели - „Методичен”, 
„Автоматизация” и „Комплектуване, обработка и каталогизация”. 

Особено ползотворна в последните няколко години е издателската дейност на библиотеката с книгите от 
поредицата „Роден край”: „Крал баир”, „Кавал ли свири, мома ли пее”, „Ой Коледо, мой Коледо”, „Мъдри думи”, 
„Цветница, Лазаре и Великден”, „Гергъовден във Врачанско”, „От Дунав до Балкана”, „Мара Врачанка” и 
„Празничен народен календар” - сборници с фолклорни текстове и материали, свързани с бита, вярванията, 
обредите и обичаите на хората от Врачанския край. Под печат е и последната десета книга „Ботъов си поведе 
белите комити: Христо Ботев в народната памет”. Интерес представлява и издаденият сборник „Европейски език”. 

Библиотеката е организатор и на провежданите ежегодни краеведски конференции на тема „Историята на родния 
край-послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс „Опознай миналото, за да живееш в бъдещето”, 
на срещи с творци,на тематични викторини и на много други дейности и инициативи. Библиотеката е и е 
координиращ и обучителен център за библиотеките от област Враца по програма „Българските библиотеки – място 
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за достъп до информация и комуникация за всеки” – част от инициативата „Глобални библиотеки” на МК, фондация 
„Бил и Мелинда Гейтс” и Програма на ООН за развитие. 

Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца все повече се утвърждава и като съвременен информационен център, 
в който се ползва информационен масив от собствени и чужди бази данни и е осигурен достъп до Интернет. 
Осигурен е интернет достъп до електронните каталози на библиотеката. Разполага със 17 автоматизирани работни 
места и 11 автоматизирани читателски места в обслужващите отдели и в компютърната зала. 

Адресът на библиотеката е гр. Враца, ул. „Петропавловска” № 43. 

5.1.6 Културни събития 

В културния календар на град Враца са включени значими международни и национални форуми като: 

 Националният преглед на малките театрални форми - организиран от Община Враца, Драматичен театър - 
Враца и финансово подкрепен от Министерство на културата; 

 Международният младежки любителски театрален фестивал "Време" - организиран от Младежки дом - 
Враца и подкрепен от Министерството на младежта и спорта; 

 Младежкият музикален форум - организиран ежегодно от Филхармония –Враца; 

 Общинските културни празници: Ботеви дни в гр. Враца, Празник на стара градска песен “Мара Врачанка; 

 Национален пленер за ученици “Врачанска есен”- провежда се през м. октомври за ученици от училища по 
изкуствата. Организира се от СОУ “Отец Паисий” Враца и се финансира от Община Враца; 

 Пролетен фолклорен празник – Провежда се от читалищата на Община Враца като се показва най-доброто 
от продукцията на самодейните състави; 

 Графити фест – Организира се за първи път от Община Враца и Регионален исторически музей през 2007 
година. Участие в него вземат над 20 младежи от Враца, София, Стара Загора и Пловдив; 

 Vola open- младежки музикален фестивал. 

С широки международни контакти и участие в международни форуми са: Кукленият театър, Драматичният театър, 
Врачанска филхармония, Театрална група "Темп" при Младежкия дом, танцовите състави при читалище "Развитие", 
Обединен детски комплекс – Враца и театър “Пионер”. 

5.2 Историческо наследство 

5.2.1 Манастири, църкви и храмове 

5.2.1.1 Манастирът „Св. Иван Рилски - Пусти” 

Манастирът се намира близо до село Бистрец (сега квартал на Враца) сред скалите на Врачанския Балкан. Той е по-
популярен с названието „Св. Иван Пусти“ или Бистрешки манастир. Първите сведения за светия храм са от 1540 г., 
но проучванията на стенописите преди десетилетия са показали, че под тези от XVI век има по-стари - от XII-XIII век. 
Открити са изображения на св. Иван Рилски и на св. Йоан Богослов. В манастира през 1822 г. е работила първата 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

щампарска работилница за икони в България. Има сведения, че там е имало занаятчийска работилница на 
прочутата Чипровска школа за църковна утвар и накити. Историята на манастира като култово място може да се 
проследи до траките, които са оставили следи в многобройните пещери наоколо, твърдят историци. Манастирът е 
обявен за архитектурен и художествен паметник от 1972 г. 

5.2.1.2 Мътнишки манастир „Св.Никола” 

Построен е в подножието на най-западните склонове на Врачанската планина. Многократно е разрушаван и 
възстановяван. Важно книжовно и просветно средище, със съхранени ценни църковни книги (Молитлослов от 1578 
г.) Манастирът е леснодостъпен, а до него има голям извор и два язовира. 

Манастирската черква „Св. Никола” е обикновена култова сграда изградена и украсена със стенописи в края на 16 
или в началото на 17 век. Стенописите са покрити по-късно с тънък слой варова мазилка. 

До манастира се стига по коларски път (1 км), който се отклонява от шосето гр. Враца-гр. Вършец при Мътнишкото 
ханче. Най-близо е с. Бели Извор (3 км.). Манастирът се намира на 11 км западно от Враца. От десетилетия е 
престанала да действа. 

5.2.1.3 Възнесенска църква „Храм-паметник Свети Софроний епископ Врачански” 

Историческият храм „Свето Възнесение” е построен през 1848 год. при Врачанския епископ Агапий сред къщи на 
видни фамилии. Тук проповядвал П.Р. Славейков (1848 г.), пял Васил Левски (Иеродякон Игнатий), (1872 г.) и се 
извършила подготовката и опитът на местния революционен комитет за въстание (19.V.1876 г.) В женското 
отделение на храма са погребани трима руски пряпоршчици, паднали в освободителната руско-турска война в 
сраженията в този край (1877 г.) 

При храма имало метох. В миналото столетие тук било открито народно училище, което носело името на храма и 
има голяма заслуга за разрастване на просветното дело във Враца и Врачанско. По повод юбилейното честване на 
250-годишнината от раждането на Свети Софроний, Врачанският епархийски съвет обяви Възнесенската църква за 
храм-паметник „Свети Софроний епископ Врачански”. В нея са подредени ценни исторически икони и утвар, 
събрани от Врачанския край. В близост до църквата се издига нов паметник-монумент на големия роден книжовник 
и светец. 

Църквата „Св. Възнесение” е построена върху основите на стара култова сграда през 1848 година по времето, когато 
се появяват най-съвършените образци на трикорабната безкуполна църква. Църквата е сред най-внушителните в 
България до 70-те години на XIX век. 

В края на 30-те години на XX век църквата е реконструирана, като към западната й фасада е прибавена кула-
камбанария. Възнесенската църква е построена с даренията на еснафските организации в града. Дърворезбованият 
иконостас е дело на прочутия ваятел от Дебър - Антон Станишев, а големите икони са първа съвместна работа на 
Димитър Зограф, наречен "изкуснейши" и на не по-малко талантливия му син Станислав Доспевски. Наред с 
високите си художествени качества тези икони са ценни с ктиторските си надписи. През 1893 година грънчарският 
еснаф във Враца дарява на църквата 11 изящни сребърни кандила, изработени от майстора-златар Мишон Коцов. 

С Възнесенската църква са свързани забележителни събития от националноосвободителното движение на 
България. На 28 август 1872 година храмът се оглася от прекрасното песнопение на Апостола на свободата Васил 
Левски. В нощта на 18 срещу 19 май 1876 година, когато във Враца се провъзгласява въстанието, в двора на 
църквата се развява осветеното тук знаме на врачанските съзаклятници. 
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Църквата „Св. Възнесение” е част от Етнографско-възрожденския комплекс „Софроний Врачански”. В нея е 
експонирана постоянната изложба „Старобългарско изкуство от Врачанско”. Тя представя иконопис, дърворезба и 
златарство от XVII-XIX век, част от историко-художественото наследство на Врачанския край. В близост до църквата 
се издига нов паметник-монумент на големия роден книжовник и светец – Св. Софроний Врачански. 

5.2.1.4 Катедрален храм „Свети 12 Апостоли”  

Храмът е построен на мястото на старинна църква през 1898 г. Внушителната архитектура, стилният интериор и най-
голямата по обем църква във Враца с принадлежащите три свети престола, носещи имената  на титаните в 
историята на Православната църква, Св. Паисий Хилендарски, Св. Софроний Епископ Врачански, определиха 
избирането й  за катедрален храм през 1977 г. от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Калиник. 
Интериорът впечатлява с дърворезбен иконостас, архиерейски трон с разпятие Христово, витлеемска звезда 
резбования амвон. Стенописите са с добра художествена декорация. Фигуралните композиции са издържани в 
православно-византийски стил с фина хармония на цветовата гама и нежни нюансирани тонове, които допринасят 
за още по-голямото великолепие на храма, от който лъха родолюбивата настроеност на епохалното ни минало. В 
тържественост и достолепие са изографисани образите на Св. 12 Апостоли, Св. Паисий Хилендарски и Св.Софроний  
Епископ Врачански. През пролетта на 1989 г. по особено тържествен начин тук бе чествана 250-та годишнина от 
рождението на Св. Софроний Епископ Врачански. Храмът е декларирана за архитектурен и художествен паметник от 
1981 г. 

5.2.1.5 Митрополитски храм „Свети Николай”  

В центъра на Враца се извисява красиво разположената на фона на легендарния Врачански Балкан църквата „Свети 
Николай”. Построена е в периода 1865 - 1867 година, с помощтта на цялото население в града. Църквата е 
наследница на съществувалата по време на османо-турското робство по-стара църква. Има запазени ценни икони и 
завладяваща стенопис. Прави впечатление по-късното изграждане на преддверието и камбанарията, които 
придават по-пъстър колорит на храма. Храмът е деклариран за архитектурен и художествен паметник от 1981 г. 

Около църквата, в знак на почит, са погребани видни и много заслужили личности от Враца, а в самия храм се 
намират тленните останки в общ гроб на Врачански митрополити. Със своята архитектура и богат интериор, 
църквата „Свети Николай” се нарежда сред най-ценните културно-исторически паметници в града. 

5.2.1.6 Църква „Св. Константин и Елена” или „Свети Царей”  

Строителството на този храм е започнало в края на деветнадесетото столетие и е завършено твърде мъчително в 
началото на двадесетия век, върху основите на по-старинен храм от ХVI век. Църквата се наричат царствена, защото 
е на името на Светите равноапостоли Константин и Елена, признали християнството за официална религия в 
Римската империя. Иконостасът на църквата за разлика от другите храмове е зидан. Дърворезбени са само царските 
му двери и архиерейския трон. Иконите са рисувани в православно-византийски стил, но с известно западно 
влияние. Еснафите на града от близкото минало празнували всичките си празници в него. Църквата е декларирана 
за архитектурен и художествен паметник от 1981 г. 

http://www.vratza.bg/?view=photo&start=30
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5.2.1.7 „Ески джамия” 

„Ески джамия” - ХVIII-ХIХ век, е паметник на културата от местно значение с високи архитектурно-художествени 
качества. Обявена е за паметник на културата в ДВ бр.94 от 1972 г. На сградата е извършена фасадна реставрация 
през 1988 г. и по-късно през 2003 г. е  довършена чрез проект от фонд „Природни действия”. 

Подкуполното пространство на джамията е изписано с орнаментално-декоративни мотиви, цялостно реставрирани 
от специалисти на Националния институт по паметници на културата - София през 1986-87 година. 

След Освобождението на България през 1878 година джамията не е действаща. Няма имам и сградата не се 
използва до 2008 г., когато се превръща в Многофункционален природозащитен център „Натура”, който на 
практика съвместява функциите на Посетителски център и Информационен център на ПП „Врачански Балкан” и на 
Община Враца. 

Реставрацията е финасирана по договор за безвъзмездна финансова помощ на програма „Фар” Трансгранично 
сътрудничество България-Румъния по схемата „Устойчиво развитие и консервация на биологичното разнообразие” 
и бе официално открита на 16 декември 2008 година. Ески джамия разполага с посетителски и информационен 
център и зала за семинари.  

 

Таблица 4: Списък на църквите в град Враца 

N Обект Местонах
ождение 

Кратко писание на обекта Категория на 
обекта 

Институция,която го 
поддържа 

1. Църква "Св. 
Николай"  

гр. Враца  Църквата е построена през 
1867 год. В добро 
състояние е. Ремонтирана 
по "Красива България" през 
2005 г.  

Декларирана за 
архитектурен и 
художествен 
паметник през 
1981 год.  

Църковното 
настоятелство и 
Врачанса 
митрополия  

2. Църква "Св. 
Възнесение 
Господне” 

гр. Враца Църквата е построена през 
1848 год. Добро състояние. 
Направен плочник през 
2006 год. 

Декларирана за 
архитектурен и 
художествен 
паметник през 
1981 год. 

Църковното 
настоятелство и 
Врачанска 
Митрополия 

3. Църква "Св. 
Константин и 
Елена” (Св. 
Царей) 

гр. Враца Църквата е построена през 
1870 год. Добро състояниe 

Декларирана за 
архитектурен и 
художествен 
паметник през 
1981 год. 

 
Църковното 
настоятелство и 
Врачанска 
Митрополия 

4. Църква "Св. Петър 
и Павел” (”12 
Апостоли”) 

гр. Враца От началото на 20 век 
Добро състояние. 
Ремонтирана. 

Декларирана за 
архитектурен и 
художествен 
паметник през 
1981 год. 

Църковното 
настоятелство и 
Врачанска 
Митрополия 

5. Църква в старите 
гробища 

гр. Враца Добро състояние, 
ремонтирана 

Не е паметник на 
културата 

Църковното 
настоятелство и 
Врачанска 
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Митрополия 
6. Ески джамия гр. Враца От края на 18 и началото на 

19 век - Задоволително. 
Направен външен ремонт 

Обявена за 
архитектурен и 
художествен 
паметник в ДВ бр. 
94 от 1972 год. 

  

7. Манастирски 
комплекс с 
едноименна 
църква "Св. Иван 
Рилски- Пусти” 

гр.Враца 
над кв. 
Бистрец 

От края на 16 и началото на 
17 век Необходимост от 
спешно възстановяване и 
реставриране 

Обявен за 
архитектурен и 
художествен 
паметник в ДВ бр. 
54 от 1973 год. 

Църковното 
настоятелство и 
Врачанската 
Митрополия 

Източник: Община Враца, Регионален исторически музей – Враца и Областна администрация - Враца 

5.2.2 Забележителности 

5.2.2.1 Кулата на Мешчийте 

Един от символите и забележителностите на града. Формата й  е правилна каменна призма с височина 13 м. Намира 
се на малко площадно уширение северозападно от главния градски площад във Враца. Значителният й компактен 
обем с едри форми представлява една от забележителностите на града. По заемана площ тя е три пъти по-голяма от 
Куртпашовата кула, двойно по-висока и с подчертан отбранителен характер. Формата й е правилна каменна призма 
с височина 13 м. В края на 19-ти век кулата е била преустроена като градски часовник. Приземието е имало 
складово предназначение, а трите етажа са ползвани за жилищни нужди. Смята се, че кулата датира от 16-ти век. 

5.2.2.2 Кулата на „Куртпашовци” 

Намира се на територията на Природен парк "Врачански Балкан" в западната част на главния площад на град Враца 
и се вписва в Ансамбъла на Историческия музей, Художествената галерия и Драматичния театър. 
Със своя оригинален силует,въпреки малките си размери създава впечатлението за средновековен замък. Тя е една 
от няколко подобни, съществували през турско време. Представлява укрепено жилище на местен феодал. Датира от 
17-ти век, но елементите й и начина на строеж сочат приемственост от крепостното строителство на българското 
средновековие – 16-ти век. 

5.2.2.3 Паметник на Ботев 

На 27.05.1890 г. е открит първият паметник на Христо Ботев във Враца. Това е и първият скулптурно-архитектурен 
паметник в Княжество България. Автор на скулптурата е Густав Еберлайн. Първият паметник изобразява Ботев в 
естествен ръст. В дясната си ръка държи призивно издигната сабя, а в лявата свитък хартия. 

Изготвен е проект за преместването на паметника, като предстои ситуирането му на определено за целта място 
пред сградата на Регионален исторически музей – Враца. Очаква се да бъде изграден подходящ постамент, 
съобразен с теглото на скулптурата. През месец май паметникът беше преместен от градинката на пл. Руски в една 
от залите на историческия музей в града. Години наред паметникът се осквернява и се крадат отделни елементи от 
него. Решението за преместването стана с решение на Общинския съвет, което беше предшествано от публичен 
обществен дебат. 
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През своята 120-годишна история монументът вече е преместван седем пъти и се оказва най-оспорваният, въпреки 
че има национално-историческо значение – това е първият паметник на велик българин, издигнат в 
новоосвободена България. 

5.3 Изводи 

Културата и културните ценности са солиден източник на енергия и национален заряд. Общината дава своя принос в 
опазването и обогатяването на културно-историческото наследство, съхраняването на българския книжовен език, 
обичаи и традиции, като инвестира и съхранява българската култура и културни паметници, за да запази своето 
място в обединена Европа. 

Анализирайки състоянието на културата в последните години, може да се направи изводът, че все повече 
държавата се оттегля от финансиране на културните институти. Положителен факт в работата на Община Враца е, че 
общинското ръководство, разбирайки необходимостта от съществуване на тези институции (Държавна 
филхармония, Драматично-куклен театър), подпомага финансово издръжката им чрез сключени Договори с 
Министерството на културата и туризма. Полагат се особени грижи за развитие дейността на читалищата на 
територията на общината. 

Основната стратегическа цел, която стои пред Община Враца е запазване и развитие на културните институти и 
творчески съюзи, повишаване ефективността на дейността им, популяризиране на техния художествен продукт в 
страната и чужбина и продължаване дейностите за постигане на високо професионално ниво на всички културни 
изяви. 

За това е необходимо максимално използване възможностите на Програма “Култура 2007” от Европейските 
фондове за осигуряване на допълнителни финансови средства. Програма “Култура 2007” е насочена към развитие 
на историческото и културното наследство с мерки за насърчаване на предприемачество на местно ниво и 
възнамерява да засили: 

 мобилността на работниците 

 транс-националното движение на работници и културно-художествени произведения 

 междукултурния диалог. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 5 

1. Карта №14 – Карта на недвижимите културни ценности – към т. 5.2 
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6 Държавно управление, неправителствен сектор, обществен 
ред и сигурност 

6.1 Държавни институции 

Карта на държавните структури 

Държавни институции и други регионални структури 

 

1. Областна администрация- Враца 
гр. Враца- 3000, бул.”Демокрация” № 1 
тел: 092/ 66 14 29 – централа, 6610 46 –обл. 
Управител 
е-mail: obl-vr@isv.net 
2. Окръжен съд- Враца 
гр. Враца -3000, бул.”Христо Ботев”№ 29 
тел:092/682 100 - централа 
3. Районен съд-Враца 
гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29 
тел:092/682 100-централа 
4. Окръжна прокуратура - Враца 
гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29 
тел: 092/62 50 49-централа 
5. Районна прокуратура – Враца 
гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№ 29 
тел: 092/62 04 74-централа 
6. Окръжна следствена служба 
гр. Враца-3000, бул.”Демокрация”№14 
тел:092/66 06 32 
7. РДВР-Враца 
гр. Враца-3000,ул.”Полк.Буюклийски”№10 
тел:092/66 04 63, факс:092/66 01 81 
е-mail:rdvr@vratsa.bg 
8. Районна служба”Пожарна и аварийна 
безопастност” 
гр. Враца-3000, бул.”2-ри юни”№58 
тел: 092/66 10 35 
9. Военно окръжие-Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Алеко Константинов”№10 
тел:092/62 40 44, 62 47 53 
10. Национална агенция по приходите 
Териториална данъчна дирекция – Враца 

гр. Враца – 3000, бул.”Васил Кънчов”№ 36 
тел:092/ 62 31 60 
11. Държавен финансов контрол-Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Найден Геров”№1А 
тел:092/62 31 03 
12. Регионална дирекция за национален строителен 
контрол-Враца 
гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№46 
тел:092/62 74 85 
13. Регионална инспекция по околната среда и 
водите – Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Екзарх Йосиф”№ 81 
тел:092/62 47 61 
14. Районен център по метрология - Враца 
гр. Враца, ул.”Безименна”№5,п.к.278 
тел: 092/4 22 65 
15. ДВСК – Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Хаджитошина”№30 
тел:092/66 06 89, п.к.10 
16. Държавна автомобилна инспекция – Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Васил Кънчов” № 78, п.к. 369 
тел: 092/66 14 98 
17. Регионална служба по растителна защита - Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудов” № 2, п.к. 254 
тел: 092/62 43 65, 0888 658 367 
факс:092/62 24 50 
18. Държавен архив-Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Антим”I №8 
тел:092/62 61 21 
19. ТП”Български пощи”ЕАД - Враца 
гр. Враца-3000, ул. “Лукашов”№3 
тел:092/62 24 44 
20. Областна дирекция “Земеделие и гори” – Враца 
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гр. Враца – 3000, бул.”Христо Ботев” №78 
тел.:092/4 93 28 , тел/факс: 092/4 93 29 
е-mail: odzg_vratza@mbox.digsys.bg 
21. Общинска служба “Земеделие и гори” 
гр. Враца – 3000, ул.”Стефанаки Савов” №6 
тел: 092/ 62 05 58 
22. Областна дирекция ДФ “Земеделие” 
гр. Враца – 3000, ул.”Цар Асен” №1, ет.3 
тел/факс:092/66 06 68, 66 52 44 
23. Държавно лесничейство – Враца 
гр. Враца – 3000, ул.”Ген. Скобелев” №1 
тел/факс:092/66 12 05 , 66 05 59, 66 43 30,66 12 45, 
0889 623 605 
24. Регионална ветеринарно медицинска служба 
/РВМС/- Враца 
гр. Враца-3000,до Противочумен институт 
ул.”Илинден” №1 
тел:092/66 55 17,66 50 78 – директор 
факс:092/66 56 03 
25. Регионална дирекция за контрол на развъдната 
дейност в животновъдството- Враца 
гр.Враца -3000, ул.”Криводолско шосе” п.к.75 
тел:092/4 24 29, 0887 427 139 
тел/факс:092/4 24 86 
26. Главна дирекция по апробация и семеконтрол 
Териториално звено – Враца 
гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2 
тел:0885 303 019, факс:092/62 42 42 
е-mail:tzvr@abv.bg 
27. Регионален център-Враца към Главна дирекция 
“Контрол на фуражите” към Националната служба 
по зърното 
гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2, ет.2 
тел:0887 275 337,тел/факс:092/66 50 07 
28. Регионална служба Контролно техническа 
инспекция - Враца 
гр.Враца-3000, ул.”Полк.Кетхудова”№2, ет.2 
тел:0886 742 455,тел:092/66 31 54 
20. Областна служба за съвети в земеделието- Враца 
гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.4 

тел/факс:092/66 13 61 
30. Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури 
Териториално звено риболовен надзор – Враца 
гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.4 
тел:0887 212198,тел:092/5 30 85 
31. Агенциа по хидромелиорации 
гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78, ет.3 
тел: 092/5 51 36, 0887 127 675 
32. Напоителни системи ЕАД- клон Враца 
гр.Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№78 
тел:092/5 30 44,факс:092/5 32 57 
33. Бюро по труда – Враца 
гр. Враца-3000, ул.“Мито Цветков” №2 
тел:092/66 08 35 
34. Регионална дирекция “Социално подпомагане”- 
Враца 
гр. Враца 3000, ул.”Ст. Заимов”№ 2 
тел: 092/ 66 66 47, 66 66 48 
35. Дирекция “Социално подпомагане” - Враца 
гр. Враца 3000, ул.”Лукашов”№15 
тел/факс: 092/66 51 50 
36. РИОКОЗ - Враца 
гр. Враца- 3000, ул.”Г. Бенковски”№6 
тел:092/62 63 77 
37. РЦЗ-Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Леонова” № 95, п.к.252. 
тел: 092/2-73-15 092/2-46-36, 092/2-31-61 
38. РЗОК – Враца 
гр. Враца-3000, ул.”Т. Самарджиев” № 2 
тел./факс: 092/ 686 110 
e-mail:vraca@nhif.bg 
url: vraca.nhif.bg 
39. Служба по кадастъра- Враца 
гр. Враца-3000, бул.”Христо Ботев”№46, ет.2/3, п.к. 
150 
тел/факс: 092/623081;661923 
vraca@cadastre.bg 
acad_vraca@mail.bg 

6.2 Неправителствен сектор 

 

mailto:vraca@cadastre.bg
mailto:acad_vraca@mail.bg
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СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТАРГЕТ – ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, обл. Враца, ул. Вардар“ 
№15, бл.6, ап.11 
 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ БЪЛГАРЧЕ-
ВРАЦА-1949 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Васил Кънчов № 52 
 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СВЕТИ СОФРОНИЙ 
ВРАЧАНСКИ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, Начално училище Св. 
Софроний Врачански  
 
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 
МЛАДЕЖИТЕ В ГРАД ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, бул. Демокрация № 1, 
ет. 5 
 
СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС ОЛ СТАРС БОКСИНГ КЛЪБ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Генарал Леонов № 
46, ап.6 
 
СПОРТЕН КЛУБ ЗДРАВЕ -09 
Седалище и Адрес: гр. Враца, Покрит плувен басейн 
 
ЕЗДОВИ КЛУБ ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, пощенски код 3300, ул. 
Мургаш №1 
 
СПОРТЕН КЛУБ ЗА МОТОРНО И БЕЗМОТОРНО ЛЕТЕНЕ 
ОКОЛЧИЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Иванчо Цветков № 
16 
 
ПОДКРЕПА ЗА ТЕБ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Г. С. Раковски 
№25,ап. 4 
 
РИБОЛОВ И ПРИРОДА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 
Орбита 10, вх. А, ет. 6, ап. 16 
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-
БОТЕВ-ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, Стадион Христо Ботев 
 

ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ 2000 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Антим I-ви № 2 
 
СТРЕЛКОВИ КЛУБ АРЕС 
Седалище и Адрес: гр.Враца ж-к. Сениче бл.69, вх.А, 
ет.5, ап.14 
 
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КЛУБ 
ВРАТЦАТА ПРИ ПМГ ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр.Враца, бул. Демокрация № 18 
 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ ВАСИЛ 
КЪНЧОВ ГР.ВРАЦА-ВАСИЛ КЪНЧОВ -2009 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. Хан Аспарух №17 
 
СПОРТ, ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Максим Горки № 3 
 
НАДЕЖДА ЗА НАС -2008 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Авлига № 1 
 
ОПОРА БГ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Кирил Буюклийски 
№ 8, вх. А, ап. 6 
 
ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА 
Седалище и Адрес: 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев 
№ 24 
 
АРИС - 2008 
Седалище и Адрес: 3000 гр.Враца бул. Втори Юни № 
145 
 
КЛУБ ПО ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ ВРАТИЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, област Враца, община 
Враца, ул. Коста Бошнаков №11 
 
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ СВЕТЛА ДИМИТРОВА 
Седалище и Адрес: гр.Враца бул. Втори юни № 99, ет. 
5, ап. 18 
 
АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ 
Седалище и Адрес: гр.Враца, пл. Христо Ботев 18 
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СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ЛЕДЕНИКА-ВРАЦА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, пл. Христо Ботев № 4А 
 
ЗА НОВ СВЯТ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, област Враца, община 
Враца, ж-к Сениче , бл. 50, вх. В, ет. 4, ап. 55 
 
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА И ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА 
МАРИЯ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, облост Враца, община 
Враца, ул. Остри връх - 2 , вх. Б, ет. 2,ап. 13 
 
ЕГО 
Седалище и Адрес: гр.Враца, ул .Г.Димитров №113 
 
АРЕТЕ-СПОРТ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, област Враца, община 
Враца, ул. Околчица 43 
 
ЕКОЕНЕРГИЯ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Иванка Ботева № 22, 
ет. 1, офис 4 
 
ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 
Седалище и Адрес:: гр. Враца, ул. Втори юни №109, 
вх. А, ап. 25 
 
МОДЕРНА ВРАЦА 
Седалище и Адрес:: гр. Враца, бул. Демокрация №29, 
Б, ап. 21 
 
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АМАТЬОРСКИТЕ ТЕАТРИ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Софроний Врачански 
5 
 
ВЕСТИТЕЛИ 2007 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Никола Войводов 
№9/2 
 
КЛУБ КЛЕОПАТРА 
Седалище и Адрес: гр.Враца ул. Арда №10 вх. Г ап. 42 
 
СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ 
И БИЗНЕС РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА - ДИОНА 
Седалище и Адрес: гр.Враца, ул. Ангел Грамчев №1 
ап. 1 

 
ЖАР И СВЕТЛИНА 
Седалище и Адрес: гр.Враца, ул. Кирил Буюклийски 
№ 8, вх. А, ап. 6 
 
СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул.. Поп Косто 
Буюклийски № 8 
 
Сдружение "Балкански тайни" 
Седалище и Адрес: с.Паволче, ул."Христо Ботев"-8 
 
Общинакси Младежки дом 
Седалище и Адрес: бул. "Втори юни" № 10, 3000 
Враца   
 
Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански 
Балкан” 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. “Иванка Ботева” 1 
 
Туристическо дружество „Веслец” Враца 
Седалище и Адрес: гр.Враца, бул. „Христо Ботев” № 
4А 
 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
ТЕМП – АРТ 
Седалище и Адрес: гр.Враца , Бул. “2-ри юни” 10,  
 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
“Българска асоциация на аматьорските театри – 
БААТ” 
Седалище и Адрес: гр.Враца , Бул. “2-ри юни” 10,  
 
Сдружение с нестопанска цел за обществено 
полезна дейност за подкрепа на лица с 
интелектуални затруднения "Зорница" 
Седалище и Адрес: гр.Враца 3000, жк.”Сениче”,  
ДЦДВУ ”Зорница” 
 
Сдружение Клуб по тенис „Ботев 92“ 
Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. Томин мост 4 
 
Агенция за регионално и икономическо развитие 
Седалище и Адрес: Враца, «Хр.Ботев»24,ет.3 
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ИНДУСТРИАЛНА   СТОПАНСКА   КАМАРА 
/АСОЦИАЦИЯ/ -  ВРАЦА  
Седалище и Адрес: град Враца,  ул. »Лукашов»11 
п.к.212  
 
Гражданско сдружение “ България -  Наш дом “ 
Враца 
Седалище и Адрес: гр. Враца, пл.” Хр. Ботев “ 2 ст. 2 
 
Сдружение с нестопанска цел “МОСТ”-Враца 
Седалище и Адрес: гр. Враца, пл. "Ботев"- 18, ет. 2, 
офис 26, /сградата на Проектантска организация/ 
 
Бизнес клуб 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Лукашов”11 
 
Сдружение Булит 
Седалище и Адрес: 3000 гр. Враца, ул. „Гурко” №6 
 
СНЦ Юстиция Справедливост 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Бул. “Хр.Ботев” 35 ап. 
30 
 
Шанс за всички 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Бул. “Втори юни” 129 
 
агенцияка бизнес асоциация Северозападен регион 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Раковски” 41 
 
Сдружение за възраждане на Врачанската община 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Ст.Кялъчев” 20 ап. 
1 
 
Сдружение за европейска интеграция 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул.Здравец №1 ет.2 
 
Живот в равновесие 2003 
Седалище и Адрес: Гр. Враца Ул. “Река Лева” 52-А-1 
 
Културни хоризонти – Враца 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Н.Геров” 10-А-12 
 
Съвместно бъдеще 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул.”Леонова” 82 
 
Дом на науката и техниката 

Седалище и Адрес: гр. Враца, ул. “Лукашов” № 14 
 
Приятели на България 
Седалище и Адрес: Гр. Враца,  жк “Дъбника”, бл. 38-Б-
37 
 
Мюзовир 
Седалище и Адрес: Гр. Враца,  жк “Дъбника”, бл. 144-
Б 
 
Театър за деца и юноши Пионер 
Седалище и Адрес: Гр. Враца,  ул. “Бенковски” 7 
 
Фондация Бял Дроб 
Седалище и адрес: Гр. Враца. ПК 373 
 
ИнфоЕкоКлуб 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Антим I” 
 
Дружество за разпространение на знания  
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул.“Петропавловска” № 
43 
 
Клуб Дебати 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Кл.Охридски” № 
12-А-8 
 
Ред и сигурност 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Буюклийски”10 
 
Фондация Християнско Милосърдие 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. “Искър” №2 
 
Дружество за защита правата на детето 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул.”Лукашов” №5 
 
Ротаракт – клуб Враца 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Дом на Народната 
армия 
 
 
Сдружение за устойчиво развитие на Северозападна 
България 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Ул. “Ал.Константинов” 
2-Б-13 
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Враца – Европейски град 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Бул.”Демокрация” 20-А-
9 
 
Сдружение в обществена полза „Регионален фонд – 
Св. Мина“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. „Подбалканска” 
№42, ап. 7, ет. 5 
 
Спортен клуб по волейбол 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, пл. „Христо Ботев” №18 
 
Сдружение в обществена полза „Алтернативен 
център за личностно развитие Камала“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, офис пл. „Св. Софроний 
Врачански” №5, ет. 3 
 
Вело-алпийски клуб „Хималаи“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. “Скобелев” № 4 
(срещу  Горско управление) 
 
Клуб на Франкофоните 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, пл. ”Христо Ботев” №1 
 
Евроинфо Център 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, бул. “Христо Ботев” 
№24  
 
Младежкки алианс – Враца 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. “Ген. Леонов” №81-
А-6 
 
Занаятчийско сдружение Враца 

Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. “Ив. Данчов” №7 ап. 
10 
 
Сдружение „Спортен клуб по картинг Враца – 
рейсинг“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 6 
вх.Б, ап. 29 
 
Атлетически клуб Елит 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. “Рила” №1 
 
Клуб по плувни спортове „Здраве“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, Покрит плувен басейн 
 
Майчин център „Българка“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. ”Климент Охридски” 
18-А-3 
 
Национален фестивал на малките театрални форми 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, пл. ”Христо Ботев” №1, 
Драматично куклен театър 
 
Сдружение за осъществяване на дейност в частна 
полза „Врачанска кореняшка среща“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, пл. ”Христо Ботев” №2 
 
Спортен клуб Кум Рьонг 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, ул. ”Климент Охридски” 
№18-А 
 
Клуб по туризъм, алпинизъм и пещерно дело 
„Стрешеро“ 
Седалище и Адрес: Гр. Враца, жк ”Дъбника” 42-А-15 

 

6.3 Обществен ред и сигурност 

Характерно за 2012 г. е, че структуроопределящи за РУП-Враца са престъпленията против собствеността – кражби на 
имущество. От общия брой регистрирани престъпления, домовите и взломните кражби заемат 42,32%. По 
статистика за 2012 г. са регистрирани и 14 бр. грабежи /тежки престъпления против собствеността/, но в голямата си 
част те са разкрити /извършителите им своевременно установени/ и не носят съществен дял при определянето на 
динамиката на оперативната обстановка на територията, така че тяхното влияние е пренебрежимо малко. 

Основният вид престъпления характерни за малките населени места са кражбите от вили, складове, гаражи, 
дворове и селскостопански постройки – места, които са без постоянен контрол и присъствие на обитатели, което 
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допълнително улеснява извършването на престъпления. Отнемат се предимно черни и цветни метали, части и вещи 
от МПС с цел реализация като скрап, земеделски пособия, домашни животни, кошери и пчелни семейства, 
препарати за растителна защита, семена за посев от земеделски кооперации и покъщина. 

Основен проблем се явяват късното заявяване на извършените престъпления. Сигналите им в повечето случаи се 
подават няколко дни, седмици, месеци след извършването им, тъй като собствениците не пребивават постоянно 
или не посещават редовно местата където са оставили имуществото си, което затруднява работата по горещи следи 
и събирането на доказателства. Зони с повишена престъпна дейност са: вилните зони, Врачански лозя, Лиляшка 
могила, селата с преобладаващо ромско население, или такива с големи компактни маси от ромско население като: 
Вировско, Върбица, Девене, Три кладенци, Бели извор, Баница и др., както и територията на гр. Враца заемаща 
източната част на града на промишлената зона, където е налице концентрация на извършване на кражби. 

Във връзка с противодействие на масовата /битовата/ престъпност и повишаване сигурността в малките населени 
места на територията на РУП Враца са планирани и проведени специалицирани полицейски операции и 
специализирани полицейски проверки, като е променяна разстановката на силите, и провеждането е соъбразено с 
мястото наситено с по-голям брой кражби. Създадена е организация за проверка на получените сигнали за 
подготвяни или извършени престъпления против собствеността. 

С оглед осъществяване контрол и превантивна дейност са приведени в известност всички уязвими места и тържища 
за продажба на домашни животни. Обходни са селата на територията на РУП Враца. Проверявани са лица 
представляващи интерес, МПС, уязвими места, питейни заведения и охранявани обекти. 

Проведени са работни срещи с кметовете в присъствието на обществеността. Полицейските инспектори и младши 
полицейските инспектори ежедневно провеждат срещи и беседи с възрастни самотно живеещи лица, техни близки 
и представители на местната власт по обслужващите райони, с цел недопускане извършване на престъпни 
посегателства над тази категория хора. За проведената среща се изготвя докладна записка, като същата се посочва 
за бюлетина и се завежда в книга-регистър. 

Статистически данни за коефицента на престъпността  за периода 01.01. – 31.07.2012 г. 

1. За периода 01.01. 2012 -  31.07.2012 в РУП Враца са регистрирани 697 бр. престъпления; 

2. Разкрити от регистрираните престъпления са 166 бр., или процента на разкриваемост на регистрираните 
престъпления е 23.82%; 

3. Коефицента на престъпност е 792 единици, и е по-нисък от регистрирания за Област Враца. 

 

СИГУРНОСТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

С цел увеличаване на сигурността и спокойствието на гражданите би било добре да се създаде общинска полиция, 
чиито основни функции ще бъдат: 

• Контрол по изпълнение на Наредбите на Общински съвет Враца и национални нормативни уредби в 
направленията  Околна среда, чистота  и икономически дейности. 

• Охрана на общинска собственост и общински мероприятия; 

• Охрана на обществения ред и сигурността (съвместно с РУП и ОДП Враца). 
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• Увеличаване на контрола по отношение на качеството на административните услуги, предоставяни от 
администрацията, както чрез общинската полиция, така и чрез алтернативни решение от типа “mystery client” (“таен 
клиент”);  

• Намаляване на уличната и битовата престъпност; създаване на усещане за сигурност у гражданите и 
предприемачите; 

• Борба с корупцията в общинската администрация; 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНА ГРАДСКА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 
ВРАЦА  

Има изработен идеен проект за изграждане на интегрирана система за безопасна градска среда и превенция на 
риска на територията на град Враца: 

На територията на гр. Враца няма изградена единна интегрирана система за безопасна градска среда и превенция 
на риска. Изграждането на такава система би спомогнало за премахване на предпоставките за антисоциални прояви 
и прояви на агресивност в гр. Враца. 

Системата за безопасна градска среда и превенция на риска на територията на гр. Враца включва добре 
организирани и ситуирани елементи за видеонаблюдение на централни обществени пространства – централна 
градска част, паркове и детски площадки, входно-изходни артерии на град Враца. Дейността включва: 

1. Поставяне на камери за видеонаблюдение на обществени и паркови зони. 

2. Поставяне на камери за видеонаблюдение на главните обществени сгради в града; 

3. Поставяне на камери за видеонаблюдение на входно-изходните артерии на града; 

4.  Свързване на камерите за видеонаблюдение в обща система, която ще се следи от оператори. 

Обхват на проекта: Обхватът на проектираната системата включва територията на град Враца и включваща зоната на 
отговорност на ОДП гр. Враца. Обект на проектиране са техническите средства и системи за наблюдение и контрол 
на публично достъпните елементи на градската среда - пътни артерии, кръстовища, контролно-пропускателни 
пунктове, пешеходни зони, паркове и алеи, училища и детски градини, обществени сгради и съоръжения с публичен 
достъп, както и прилежащите им територии. Технологични базови елементи: 

 оперативни устройства за въвеждане, компресиране, анализ в реално време и транспорт по ТСР/1Р- 
базирана цифрова оптична преносна среда на информация от първичните видеосредства, с цел оперативно 
архивиране и наблюдение в реално време с висока резолюция; 

 устройства за  паралелно въвеждане,  компресиране  и транспорт по ТСР/1Р-базирана  цифрова  оптична  
преносна  среда  на  информация  от  първичните видеосредства, с цел трайно архивиране, анализ и възможност за 
последващо извличане и възпроизвеждане; 

 програмна подсистема, осигуряваща обработка на входящата информация и позволяваща  селекция, 
обединяване и синхронно    възпроизвеждане  на ситуационно обвързани събития в реално време от зоните за 
наблюдение; 

 програмна   подсистема, осигуряваща   разпределено   оперативно   съхранение, оперативен анализ и 
управление на компресирания видеопоток; 
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 интегрирана   подсистема   за   автоматична   идентификация   на   регистрационни табели на МПС, 
натрупване на информацията в отделни структурни масиви и генериране в реално време на алармени съобщения 
съгласно централизирано разпространявани „горещи" списъци за: 

-  издирвани МПС / регистрационни табели;    

-  оперативно интересни МПС; 

 интегрирана подсистема за автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на 
„червен" сигнал на светофарната уредба; 

 интегрирана подсистема  за  контрол на скоростта, регистриране и идентифициране на МПС; 

 интегрирана   подсистема  за  установяване и регистриране  на  състояние  на светофарни уредби по 
направление; 

 подсистема за анализ на пътната обстановка; 

 интегрирана подсистема за идентификация на издирваните лица; 

 програмна  подсистема за  диагностика, самодиагностика, самоохрана и отдалечено конфигуриране на 
апаратно-програмните       ресурси  и информационните процеси; 

 програмна подсистема за статистическа обработка на информационните масиви; 

 подсистема за двупосочен обмен на информация към и от други АИС на МВР, Общинска администрация и 
общинските структурни звена на МДПБА; 

 подсистема  за  администриране и управление  на  достъпа  до ресурсите, функциите и информацията; 

 програмна   подсистема   за   синхронизация,   консолидация   и   интеграция   на подсистемите в реално 
време; 

 автоматизирана  система за  гласово оповестяване  при бедствия и производствени аварии 

 система за превенция на риска в градска среда и информационно подпомагане на гражданите; 

  система за  автоматизирано управление  на  градското  осветление в дефинираните територии за 
видеонаблюдение; 

 цифрова комуникационна система 

Прогнозната цена за осъществуването на проекта е 10 000 000 лв. 

 

Карта на престъпни дейности и социални напрежения, класифицирани до вид, час от денонощието и др. (пример 
– дребни кражби, хулиганство, тежки престъпления), даващи визия за проблемите със сигурността в отделните 
части на града. 

6.4 Изводи 

 С цел увеличаване на сигурността и спокойствието на гражданите би било добре да се създаде общинска 
полиция; 
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 Сградите, част от общинския сектор са остарели и имат нужда от реионовиране. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 6 

1. Карта №15 – Карта – държавни институции и регионални структури – към т. 6.1 
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7 Околна среда 

7.1 Въздух 

Климатични фактори 

За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са следните климатични фактори: слънчево греене и 
сумарна слънчева радиация, температура на въздуха, влажност, валежи, посока и скорост на вятъра, тихо време и 
др. Всички тези фактори влияят на разсейването и преноса на емитираните вредни вещества във въздушния басейн. 
Община Враца се намира в югоизточната част на Северозападна България. Централните части на общината са заети 
от рида “ Веслец “, намиращ се в югоизточната част на западната Дунавска хълмиста равнина. Град Враца се намира 
във Врачанското поле, разположено в северното подножие на Врачанската планина и северните склонове на 
Западна  Стара планина. Полето достига до Веслец и е с характерен наклон на север. Средната му надморска 
височина е 350 м.  

Искърският пролом, разположен източно от града и долината на р. Ботуня, насочват движението на въздушните 
маси от запад-северозапад към изток – югоизток. 

Районът попада в климатично отношение към умерино-континенталната подобласт от Европейско- 
континенталната климатична област. Дните през лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не е мразовита. 
Снежната покривка се задържа от средата на м. ноември до края на м. февруари и началото на м. март. Близостта 
на гр. Враца и на селата  Паволче, Челопек, Згориград и  Лютаджик   до планината , оказва характерно влияние 
върху климата, като допълва в известна степен климатичните фактори с елементи на планински климат. Зоните за 
отдих и туризъм във Врачанската планина с надморска височина над 700 м. имат типичен планинска климат – 
прохладно лято и трайна снежна покривка, удобна за ски до два – три месеца в годината ( от м. януари до м. март ).  

Атмосферната циркулация е от антициклонален тип и предпоставя добро състояние на атмосферния въздух в 
района. Характерна е сравнително слабата турболенция на въздушните маси ( средната месечна скорост на вятъра е 
между 1.3 и 2.0 м. / сек. ), която до голяма степен се предупределя от релефа. Неблагоприятен фактор за 
разсейването на вредните вещества над Враца , особено през есенно – зимния период са температурните инверсии, 
които предизвикват задържане на замърсени въздушни маси в приземния слой на атмосферата. 

Метеорологични условия 

Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за района на гр. Враца са дадени  съгласно “ 
Климатичен справочник на България “ по данни на  Метеорологична станция Враца. 

 

Температура на въздуха 

Таблица Средномесечна и средногодишна температура , 
о
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-1,9 0,6 11,6 16,4 19,8 22,2 22 17,8 15,4 12 6,2 1 11,1 
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Таблица Средномесечна и средногодишна  максимална температура , 
о
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

1,9 4,8 9,6 16,8 21,6 25,4 28,1 28,4 24,2 17,3 10,1 4,5 16 

Таблица Средномесечна и средногодишна  минимална температура , 
о
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

-5,3 -3,1 0,9 7 11,5 14,8 16,7 16,4 12,8 7,9 3,1 -1,8 6,7 

Средногодишната  температура на въздуха е 11.1
о
С . Средногодишната максимална температура на въздуха е 

16.0
о
С, а минималната средногодишна температура на въздуха за района на гр. Враца – 6.7

о
С. Средномесечната 

амплитуда на въздуха е 9.3
о
С. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72 %.  

 

Валежи  

Валежите зависят от особеностите на атмосферната циркулация, надморската височина, формите на релефа и 
близостта на Предбалкана. За района през различните месеци и сезони валежите са: 

 

Таблица Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите /мм/: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зима пролет лято есен Год. 

48 41 52 71 112 106 78 61 59 65 62 54 143 236 246 187 811 

Таблица Среден брой дни с дъжд: 

месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Брой 4 5 7 14 17 15 11 9 9 10 11 7 

Таблица № 9 Среден брой дни със сняг за гр.Враца по десетдневки и месеци /с най-голяма снежна покривка/: 

януари февруари декември 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4 5 5 4 3 2 - 3 4 
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Таблица Среден брой на дни със сняг през зимния период: 

януари февруари март ноември декември 

14 9 5 2 7 

Дата на появяване на снежната покривка: 

-най-ранна-11 ноември 

-най-късна-3 февруари 

-средна-8 декември 

-средна продължителност на снежната покривка-84 дни 

 

Таблица Максимална месечна височина на снежната покривка по месеци в сантиметри: 

Месец 1 2 3 4 11 12 

Максимална 61 77 42 19 29 43 

Минимална 1 3 3 - - - 

средна 25 25 13 - 7 17 

Максималното количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 236 и 246 мм от общо 811 мм за цялата 
година. Най-слаби валежи има през зимата като снежна покривка. Снежната покривка се задържа под 50 дена през 
зимата. Валежите са сравнително равномерно разпределени по месеци, но има продължителни периоди без 
валежи. В някои месеци средно 15-20 дни са без валежи. Най-големите валежи са през месеците май и юни- над 
100 мм. 

По – голямата от средната за страната годишна сума на валежите и добрите орографски особености в района на гр. 
Враца са основание да се смята, че валежите са достатъчни за самопречистване на атмосферния въздух. 

 

Слънчева радиация 

Интензивността на сумарната слънчева радиация /образувана от пряка и разсеяна слънчева радиация/ е в пряка 
зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от  прозрачността на атмосферата, характеризирана главно 
чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през 
лятото при напълно ясно небе. За територията на общината сумарната годишна  слънчева радиация е около 5200 
MJ/м2. Слънчевото греене като продължителност е различно през различните сезони  и зависи от два основни 
фактора - режим на облачност и продължителност на деня. Средногодишната продължителност на слънчевото 
греене е около 2200 часа. Облачността има максимум през зимните месеци /среден бал 7,1/, което намалява около 
72% притока на топлина към земната повърхност. 
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Влажност  

Таблица Средна месечна относителна  влажност, в %: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

81 77 72 66 68 66 59 59 64 73 81 85 72 

През студеното полугодие средните месечни стойности на относителната влажност на въздуха се изменят от 66 до 
81%, а през топлото полугодие от 59 до 66%. 

Таблица Месечен и годишен брой на дни с относителна влажност под 30% и над 80%: 

Мес. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

<=30 0 0,1 0,8 1,9 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5 0,1 0 0 6,1 

>=80 17,4 11,4 7,4 3,2 2,9 2,2 1,2 1,7 2 7,2 15,3 18,4 90,3 

 

Мъгли  

Таблица Среден и максимален брой дни с мъгла по месеци: 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

Среден 6,9 4,6 4,3 1,2 0,5 0,4 1,1 0,1 0,4 3,7 8,3 8,7 40,2 

Максимален 18 15 17 7 3 2 2 1 3 13 21 22 72 

Мъглите се образуват като резултат от съчетаването  на климатичните условия и физико-географските 
характеристики на района. Това е състояние на въздуха в приземния слой, когато видимостта е под 1 км. 
Кондензацията на наличните водни пари във въздуха в следствие на понижената температура за дадената 
относителна влажност предизвиква повишаване на концентрацията на различните замърсители на въздуха, които 
се явяват център за кондевзацията на водните пари. Намалената видимост е резултата от кондензацията на водните 
пари и замърсяване на  ъздуха с прах, сажди и оксиди от изгарянето на течни и твърди горива и други горими 
продукти. Разсейването на мъглите става с повишаването на температурата през деня, усилването на 
турболентността на въздуха, появяването на вятър, разрушаването на температурната инверсия. 

 

Вятър   

Вятърът е от особено голямо значение за естественото пречистване на въздуха и разсейването на локалните 
приземни концентрации на вредности на по-голяма площ и намаляването на техните стойности до допустимите. От 
основните му характеристики- посока и скорост, зависят посоките и разстоянията до които достигат със съответната 
концентрация праховите и газови вредности. От тази гледна точка  от съществено значение е броят на дните с малка 
скорост на вятъра, когато приземната концентрация на вредни вещества достига максимални стойности. 
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Таблица за посоката на вятъра 

Показател N NE E SE S SW W NW Тихо 

Честота,% 7,7 5,9 9 21 6,9 8,7 11,1 29,7 57,5 

Ср.скорост, м/с 2,25 2 2,1 2,65 2,9 4,5 3,45 3,9 - 

Честота силен 
вятър,% 

1,4 0,6 0,6 2,7 8,3 28,7 13,1 44,5 - 

Таблица за скоростта на вятъра 

Показ./месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

Честота тихо 
време,% 

61,4 53,3 49,7 50,1 56,7 54 54 56,4 61 64 66,3 64 57,5 

Ср.скорост, м/с 1,5 2 2 2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 

Бр.дни вятър над 
14 м/с 

0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 5,3 

Таблица Честота на вятъра по скорост,% : 

Скоростм/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год. 

0-1 75,2 68,9 67,4 65,8 71,9 70 70,2 72,4 75,2 77 76,5 77 72,3 

2-5 20,2 23,3 24,8 28 23,9 26 26,4 24,2 21,7 19 19,5 19 23 

6-9 3 4,5 4,4 4,5 3,3 2,8 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 2,9 3,2 

10-13 0,5 1,4 1,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието “потенциал на замърсяване на въздуха”. 
Той се явява функция от метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването на 
замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра се различават четири степени на потенциал на замърсяване: 

 нисък потенциал – 0-25% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с 

 нисък потенциал – 26 –50% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

 висок потенциал – 51-75% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

 висок потенциал – 76-100% от случаите с вятър при скорост до 1 м/с  

По този показател, община Враца се характеризира с висок потенциал на замърсяване, тъй като в 72% от дните, 
вятърът е със средната скорост между 0 и 1 м/с. 23 % от дните са със скорост на вятъра между 2 и 5 м./сек. и 4,7 % - 
със скорост по-голяма от 5 м./сек. Само през пролетния сезон процентът на безветрие е под 70%, за останалите 
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сезони този процент е над 70. Общо в дни 264,1 от годината може да се каже, че има безветрие. В обобщение, от 
климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е зимният сезон, когато е най-голям 
процентът на тихото време и  най-голям броя на дните с мъгли и ниското количество слънчева радиация, което  
обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни 
източници в приземния въздушен слой.     

 

Приземни температурни инверсии 

Близостта на планината , котловинния характер на полето и високата честота на случаите на “ тихо “ време със 
скорост на вятъра под 1 м. / сек., създават условия за възникване на чести и продължителни температурни 
инверсии (над 260 дни в годината) в района на гр. Враца. Това оказва неблагоприятно влияние върху разсейването 
на примесите във въздуха и способства за натрупване на замърсителите в приземния въздушен слой. 

 

Качество на атмосферния въздух в приземния слой  

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Враца е функция от въздействието на 
климатичните фактори и емисиите на вредни вещества, главно от местни източници – от промишлената дейност на 
предприятията, от горивните уредби, бита и транспорта.  

На територията на гр. Враца са обособени три промишлени зони: Северна, Северозападна и Югоизточна, всяка от 
които има своя дял в замърсяването на въздуха. 

Особен принос към общото замърсяване на въздушния басейн на гр. Враца се пада на югоизточната промишлена 
зона, в която се намира ОЦ”Младост”и др. С газифицирането на Отоплителната централа са премахнати 
емитираните от дейността й количества серен диоксид. 

В северозападната  промишлена зона са разположени предприятияна хранително-вкусовата промишленост – млеко 
и месопреработване, които са спо-малък дял в общото замърсяване на въздуха над града.  

В Северната промишлена зона се намират “Веслец-91” ЕАД, парокотелната инсталация на “Вратица” АД, “ОМК-ММ” 
АД, ТЕЦ – “Градска”, “ОМК – ТУУЛС” АД, “Враца – Старт”АД, ЕАД “Дъб”, “Центромет” ЕАД и др. От изброените 
работещи предприятия в атмосферния въздух се емитират азотни оксиди, прах, серен диоксид, въглероден оксид и 
въглероден диоксид.  

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, 
въглероден диоксид и ФПЧ10. За запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови частици допринасят и 
износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите комунални дейности (уличната мрежа на 
гр. Враца се мие частично един път в годината; техниката за метене и оросяване на улиците е стара и амортизирана) 
и силният недостиг на средства за развитие на модерно и ефективно комунално стопанство. 

Замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, прах, серен диоксид, въглероден оксид и въглероден диоксид 
се формира в района на с. Чирен от работата на асфалто-смесителната инсталация на “Пътстройинженеринг” ЕООД 
– Враца. Същите замърсители се формират в района на с. Паволче при работа на асфалтосмесителя на “Инжстрой” 
ЕООД – Враца. Замърсяването на въздуха в района на селото е в по-малка степен  поради малкия капацитет на 
съоръжението. 
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В селата Згориград, Челопек, Лютаджик, Бистрец, Косталево, Веслец, Тишевица, Вировско, Горно Пещене, Мало 
Пещене, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Оходен, Чирен, Девене, Три кладенци и Лиляче няма производствени 
дейности, водещи до замърсяване на околната среда. 

“Качество на атмосферния въздух” е състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на 
работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от 
естествен и антропогенен произход. 

 

Таблица Средно месечни концентрации на измерените показатели по имисии в атмосферен въздух от ръчния 
пункт намиращ се в РИОСВ гр.Враца, за 2006г, 2007г, 2008г.част от 2009г. 

месец/година SО2 N02 Н2S NH3 прах ФПЧ10 

  µg/m³ µg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ µg/m³ 

01.06 33,85 8,83 0,0015 0,03 0Т09 85 

01.06 31,24 10,22 0,0023 0,03 0,1 78 

03.06 13,74 4,03 0,0021 0,04 0,09 72 

04.06 10,77 4,87 - - 0,09 55 

05.06 14,39 4 - - 0,09 54 

06.06 7,22 4,63 - - 0,13 62 

07.06 4,38 10,4 - - 0,09 66 

08.06 9,46 4,22 - - 0,07 47 

09.06 12,43 13,48   - 0,08 70 

10.06 0 9,75 - - 0,09 85 

11.06 0 9,72 - - 0,09 97 

12.06 0 14,18 - - 0,1 116 

Средно годишна 11,46 8,19 - - 0,09 74 

01.07 0 21,74 - - - 93 

02.07 3,15 12,04 - - 0,1 77 

03.07 6,1 11,5 - - 0,14 89 

04.07 0 - 0,0013 0,02 0,14 65 

05.07 0 - 0,0015 0,02 0,11 66 

06.07 0 - 0,0006 0,01 0,11 51 

07.07 0 - 0 0 0,11 56 

08.07 0 - 0 0 0,07 48 

09.07 3,9 - 0 0 0,09 47 

10.07 0 - 0 0 0,1 48 
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11.07 0 - 0 0 0,1 49 

12.07 8,35 - 0 0 0,1 48 

Средно годишна 1,79 15,093333 0,0004 0,006 0,106 61 

01.08 4,95 - 0 0 0,133 51 

02.08 8,83 - 0 0 0,128 53 

03.08 0 - 0 0 0,15 55 

04.08 0 - 0 0 0,134 47 

05.08 0 - 0 0 0,122 44 

06.08 0 - 0 0 0,089 51 

07.08 0 - 0 0 0,143 46 

08.08 0 - 0 0 0,128 52 

09.08 0 - 0 0 0,117 46 

10.08 0 - 0 0 0,133 47 

11.08 0 - 0 0 0,114 61 

12.08 0 - 0 0 0,131 65 

Средно годишна 1,15 - 0 0 0,127 52 

01.09 6,46 - 0 0 - 76 

02.09 0 - 0 0 - 51 

03.09 0 - 0 0 - 59 

04.09 0 - 0 0 - 51 

05.09 0 - 0 0 - 47 

06.09 0 - 0 0 - 44 

07.09 0 _ 0 0 _ 39 

Средно за 
периода 

0,922857 0 0 0   52,4285714 

 

През 2011г. контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния 
въздух в региона контролиран от РИОСВ- Враца се осъществява чрез: 

- постоянни измервания - Градски фонови пунктове- Автоматична измервателнастанция /АИС “ЖП Гара”-Враца / и 
ръчен пункт “РИОСВ- Враца. АИС “ЖП Гара”-Враца контролира замърсителите: серен диоксид, азотен оксид и 
диоксид, азотни  оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон, а пункт “РИОСВ-Враца” осъществява контрол по 
показателите: ФПЧ10 и серен диоксид; 
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Със ЗАПОВЕД №РД-1088/20.12.2010г. на МОСВ контролът по показателите: амоняк и сяроводород в двата пункта за 
мониторинг ще се осъществява само след доказана необходимост. 

- временни пунктове за мониторинг /индикативни измервания/, по утвърден от МОСВ график с Мобилна 
автоматична станция за имисионен контрол на атмосферния въздух към ИАОС- Регионална Лаборатория- Плевен за 
останалите населени места в Област-Враца /през 2011г. мониторинг е извършен на територията на гр. Козлодуй/; 

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух през 2011г. са изготвени: 

- ежедневни бюлетини за състояние качеството на атмосферния въздух на гр. Враца; 

- месечни справки с данни за регистрираните концентрации на ФПЧ10 в двата пункта за мониторинг; 

- Отчет за зимен сезон обхващаш периода 01.10.2010г.- 31.03.2011г. и Отчет за летен сезон обхващаш периода 
01.04.2011г.-30.09.2011г. за регистрираните концентрации ФПЧ10 и Озон. 

В графичен вид са представени измерените средногодишни концентрации на някои от основните замърсители 
характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух на гр. Враца регистрирани от АИС "ЖП 
Гара"-Враца: 

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /твърди частици с големина по- малка от 10 щп/. Фините прахови частици се емитират в 
атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове- прекурсори на 
фини прахови частици (вторични емисии). Неорганични газообразни вещества, прекурсори на фините прахови 
частици са: серен диоксид, азотни оксиди и амоняк. Основни източници са: промишлеността, транспорта, 
енергетиката и битовото отопление. През отоплителният сезон на локално ниво, основен източник на замърсяване с 
прахови частици е изгарянето на твърди горива в бита, като пепелно съдържание на горивата в някои случаи 
надвишава 50%. 

През годината АИС "ЖП Гара"- Враца е регистрирала концентрации над средноденонощната норма /СДН/ в 105 дни. 
Причина за регистрираните наднормени нива по показателя са специфичните метеорологични условия през зимния 
сезон и ниските комини, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители, както и 
некачествени пътни настилки. От приложената графика се вижда, че по показателя е спазена средногодишната 
норма 39,09мкг/м3 при норма 40 мкг/м3 /. 

 

СЕРЕН ДИОКСИД- Основни източници са: химическата промишленост и процесите на изгаряне на твърди и течни 
горива с високо сярно съдържание, което за твърдите горива   достига до 3,9%, а при течните варира от 0,2 до 3,5%. 
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Серният диоксид и азотните оксиди са основните компоненти на киселинните дъждове. Няма регистрирани 
превишения на СДН 125 мкг/м3 по този показател през 2011 г. 

 

АЗОТЕН ДИОКСИД- основни източници са горивните процеси в индустрията и моторните превозни средства. 
Образува се и в почвата вследствие действието на микроорганизмите. Взаимодействието му с въглеводородите /от 
парите на бензина и метана/ води до образуването на т. нар. смог. През годината няма регистрирани превишения 
на СГН 40мкг/м3/ от АИС "ЖП Гара"-Враца. 

 

ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД- горящ газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха. Представлява един от най-широко 
разпространените атмосферни замърсители, който се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи 
материали. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт- над 65 % от общото емитирано количество за 
страната. Други източници са: твърдите горива използвани в битовото отопление, горивните процеси в индустрията 
и горските пожари. Няма регистрирани през 2011г. средноденонощни концентрации над максималната 8-часова 
средна стойност /10мг/м3/. 
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ОЗОН- газ срещащ се в горната част на атмосферата - от 30 до 50 км над земната повърхност и в приземния 
въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има защитни функции, изразяващи се в защита срещу 
ултравиолетовите лъчи, докато в приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен 
оксидант. Той не се емитира директно в атмосферата. Формира се от взаимодействието на азотните оксиди и 
летливите органични съединения под влияние на високи температури и слънчева светлина. Няма регистрирани 
превишения на праговата стойност за информиране на населението 180мкг/м3 по показателя през 2011 г. 

 

 

Източници на емисии на територията на РИОСВ- Враца 

Емисионен контрол на неподвижни източници 

През 2011 г. на територията контролирана от РИОСВ- Враца, с емисионен контрол на емисиите на вредни вещества 
изпускани в атмосферния въздух са обхванати 18бр. Дружества: "Холсим /България/" АД, с. Бели Извор, общ. 
Враца; "Топлофикация-Враца"ЕАД, гр. Враца, общ. Враца / ОЦ "Младост" и ТЕЦ "Градска"/; Асфалтова база с. 
Паволче, общ. Враца към "Кралтрейс"ООД, гр.Враца; Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към 
"Пътстройинженеринг"АД, гр. Враца; "Хидратен цех"гара Черепиш, към "Вархим"ЕООД, гр. Мездра, общ. 
Мездра; "Метизи"АД, гр. Роман , общ. Роман; "Доверие Енергетика"АД, гр. Враца, общ. Враца; "Хаджийски и 
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фамилия"ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол; "Вега Стар"ЕООД, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина; 
ЕТ"Йордан Величков- Влади" -оранжерия с. Зверино, общ. Мездра; "Стройкерамика"АД, гр. Мездра- цех Мездра, 
общ. Мездра; "Екопроект" ООД, гр. Враца, общ. Враца-"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Враца и Мездра"; "Яйца и птици"АД, гр. Мизия /площадка гр. Козлодуй/;" Леденика и ММ"ЕАД, гр. Варна, 
производствена база гр. Мездра, общ. Мездра; "Екопродукт Мегия"ЕООД, гр. Враца, общ. Враца; "Нивего"ООД, с. 
Чирен, общ. Враца, "Центромет"АД, гр. Враца, общ. Враца и "Технос"ООД, гр. София /леярен цех- кв. Кулата, гр. 
Враца, общ. Враца. 

От горните Дружества, на 19бр. подобекти са извършени планови контролни замервания, изготвени са 58бр. 
доклади от Собствени периодични измервания на подобекти, а Собствени непрекъснати измервания извършва 
едно Дружество /6бр. подобекти/. 

Ежемесечно в РИОСВ- Враца съгласно изискванията на издаденото Комплексно разрешително и Наредба №6 за 
реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници /обн. Дв, бр.31/1999г./ "Холсим /България/"АД, с. Бели Извор, общ. Враца представя 
месечни Доклади за оценка на резултатите от проведени СНИ на емисиите изпускани в атмосферния въздух при 
експлоатацията на следните подобекти: Пещ №2 за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна 
мелница и Циментови мелници №№1, 2 и 3. На база горните Доклади от страна на РИОСВ- Враца се изготвят 
месечни Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ /изготвени 72бр. месечни Протоколи и 6бр. 
годишни Протоколи/. 

На база представените и утвърдени в РИОСВ- Враца, Годишни Доклади за 2010г. с резултатите от извършени СНИ, на 
Дружеството е наложена еднократна санкция за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух с 
общ органичен въглерод и хлороводород при работата на Пещ №2 за производство на цимент. 

От представените и утвърдени 4бр. Доклади, касаещи извършването на СПИ през 2010 и 2011 г. на емисии на 
вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на Пещ №2 за 
производство на цимент по показателите: въглероден оксид, флуороводород, диоксини и фурани, антимон, арсен, 
олово, хром, кобалт, мед, манган, никел, ванадий, живак, кадмий и талий е установено, че измерените 
концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на нормите за допустими емисии заложени в издаденото 
Комплексно разрешително. Пробите се взимат от Хърватска лаборатория "METROALFA" Загреб и се анализират от 
лаборатория в гр. Марибор, Словения. 

През годината, Дружеството е извършило и 28бр. СПИ на подобекти съгласно издаденото Комплексно 
разрешително по показателя прах. От изготвените и утвърдени Доклади е установено, че измерените концентрации 
на емитираните вредни вещества отговарят на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в 
атмосферния въздух. 

"Топлофикация-Враца"ЕАД, гр. Враца- е специализирано в производство и пласмент на пара, топлинна и ел. 
енергия, като използваното гориво е природен газ. При извършеният планов емисионен контрол на ОЦ "Младост", 
измерените концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух от дейността на ВК-50 №1 са под 
пределно допустимите норми. Изготвен е Доклад за проведеното контролно измерване. 

Във връзка с изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Дружеството е извършило СПИ на 
концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на 
ТЕЦ "Градска" на действащите 4бр. горивни инсталации. От представените и приети Доклади в РИОСВ- Враца е 
установено, че няма нарушения на екологичното законодателство. 
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През годината е извършена и извънредна проверка в ОЦ"Младост", касаеща възстановяване целостта на пломбите 
на изведената от експлоатация горивна инсталация ВК-50 №2 на гориво природен газ. 

При извършеният планов емисионен контрол на асфалто-смесителните инсталации на: 

- Асфалтова база с. Паволче, общ. Враца към "Кралтрейс"ООД, гр. Враца са регистрирани наднормени 
концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух по показателя органични вещества 
/определени като общ С/, за което на Дружеството е наложена текуща санкция. 

- Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към "Пътстройинженеринг"АД, гр. Враца- не са установени наднормени 
концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. 

След извършен емисионен контрол на "Хидратен цех"гара Черепиш, към "Вархим"ЕООД, гр. Мездра-
специализирано в производство на хидратна вар е актуализирана наложената текуща санкция за замърсяване на 
атмосферния въздух с прах над допустимите норми. 

При извършените планови измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух на 5бр. 
подобекти: 2бр.горивни инсталации /Котел ПКГ- 4 и Водогреен котел OWM-1000 на гориво природен газ/ и 3бр. 
технологични инсталации: "Агрегат за горещо поцинковане на телове и полуфабрикат", "Линия за байцване на 
метал" и "Термоагрегати за патентиране на метал" към "Метизи"АД, гр. Роман се установи, че измерените 
концентрации на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатацията им, отговарят на 
нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух заложени в издаденото 
Комплексно разрешително. Изготвени са Доклади за проведените контролни измервания. Дружеството е 
извършило и СПИ на горните подобекти съгласно изискванията на КР и няма установени наднормени концентрации 
на емитираните вредни вещества. 

При извършен планов емисионен контрол на паровите централи собственост на: "Доверие Енергетика"АД, гр. 
Враца /Котел ПКМГ-6,5 на гориво природен газ/, "Хаджийски и фамилия"ЕООД, с. Градешница /парен котел на 
гориво дърва с мощност 1,6MW/, "Вега Стар"ЕООД, гр. Бяла Слатина /2бр. горивни инсталации ПКН-1,6 и ПКМ-1,6 
на гориво нафта/ не са установени наднормени концентрации на емитираните вредни вещества в атмосферния 
въздух. 

Във връзка с извършеният мониторинг на паровата централа към ЕТ"Йордан Величков- Влади" -оранжерия с. 
Зверино, общ. Мездра /2бр. водогрейни котли на гориво дърва и слънчогледови люспи с обща мощност 8MW/ са 
установени превишения по показателя въглероден оксид. На Дружеството е дадено предписание за оптимизиране 
работата на горивните инсталации. 

Във връзка с условията залегнали в издадени Комплексни разрешителни емисионен контрол е проведен в следните 
дружества: 

- "Стройкерамика"АД, гр. Мездра- цех Мездра, общ. Мездра е извършило Собствени периодични измервания 
/СПИ/ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията 
на тунелна сушилна, блок №1 към Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ. От 
приетият и утвърден Доклад е установено, че измерените концентрации на въглероден оксид и прах, не отговарят 
на нормите за допустими емисии съгласно издаденото Комплексно Разрешително. Поради минималният размер на 
санкцията същата не е наложена и на Дружеството е издадено предписание свързано с правилното водене на 
технологичния процес с цел намаляване на емисиите на въглероден оксид и прах изпускани в атмосферния въздух 
при експлоатацията на тунелна сушилна, блок №1 към Инсталацията за производство на тухли. При извършен 
последващ емисионен контрол на обекта се установи, че измерените концентрации на емитираните вредни 
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вещества в атмосферния въздух отговарят на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в 
атмосферния въздух от неподвижни източници. 

-"Екопроект" ООД, гр. Враца, обл. Враца- "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра" 
е извършило СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при 
експлоатацията на газови кладенци №№21, 2 и 3. Дружеството е представило в РИОСВ- Враца 6бр. Доклади с 
резултатите от извършения емисионен контрол. 

- "Яйца и птици"АД, гр. Мизия /площадка гр. Козлодуй/ е извършило СПИ на концентрации на вредни вещества 
/прахообразни/ в отпадъчните газове на 4бр. подобекти. От представените   и приети Доклади в РИОСВ-Враца е 
установено,   че измерените концентрации на емитирани вредни вещества- отговарят на нормите за допустими 
емисии за 3бр. подобекти /"Обезпрашителна инсталация №2- дробилки", "Обезпрашителна инсталация №3- 
елеватор кота 12" и "Обезпрашителна инсталация №4- елеватор кота 16"/. За другият подобект "Обезпрашителна 
инсталация №1-дозиране на микроелементи" е издадено Предписание с постоянен срок, касаещо повишаване 
ефективноста на пречиствателните съоръжения /циклон и ръкавен филтър/ с цел осигуряване спазването на 
емисионните норми. 

Във връзка с изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Дружествата: "Леденика и ММ"ЕАД, гр. 
Варна, производствена база гр. Мездра, "Екопродукт Мегия"ЕООД, гр. Враца, "Нивего"ООД, с. Чирен, общ. Враца 
и "Центромет"АД, гр. Враца са извършили СПИ на емисииите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух 
от действащите горивни инсталации към тях, а "Технос"ООД, гр. София /леярен цех-кв. Кулата, гр. Враца / е 
извършило СПИ на Индукционна топилна пещ ИСТ-160 / за топене на чугун/. От приетите и утвърдени Доклади е 
установено, че измерените концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на нормите за допустими 
емисии. 

Дружеството "Ню текс"АД, гр. Мездра- не е извършило СПИ на горивните инсталации към паровата му централа, за 
което е съставен акт и издадено наказателно постановление. 

При извършени проверки на: "Инсталация за сушене на металургична шлака" гара Елисейна, общ. Мездра към СД 
"Гарант 90- Цонев и сие" гр. Враца и асфалтосмесителна инсталация на Асфалтова база с. Бутан към 
"Пътстройинженеринг"АД, гр.Враца е установено, че инсталациите не са работили през 2011 г. поради което не е 
извършен емисионен контрол. По предварителни разчети не се предвижда пускането им в експлоатация през 
2012г. 

Дружествата: "Химко"АД, гр. Враца и "Камибо"ООД- ТП "Хименерго" гр. Враца- специализирани в производство 
на химически продукти са с преустановена производствена дейност, която не е възобновявана през 2011 г. До 
момента същите нямат изяснена производствена програма за 2012г. 

 

Контрол летливи органични съединения, вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове 

Ефективната контролна дейност от страна на Регионалните инспекции по околна среда и води включва 
предотвратяване или намаляване на замърсяването на въздуха свързано с участитето на летливи органични 
съединения (ЛОС). 

В присъствието на азотни оксиди и слънчева светлина, ЛОС (всяко органично съединение с Тк < 250°C, измерена при 
стандартно налягане 101,3 kPa) действат като катализатор за образуването на приземен озон. Приземният озон е 
агресивен спрямо живата тъкан и следователно e опасен за човешкото здраве и околната среда. 
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Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в бензина, представляват местни и регионални 
проблеми, свързани с качеството на въздуха (бензол и озон). Озонът в близост до земната повърхност освен 
замърсител представлява и третият по значимост парников газ, а бензолът е известен канцероген за човека. 

Глобалното затопляне е процес на повишаване средната температура на атмосферата и повърхността на земята. 
Същата е малко под 15 градуса по Целзий. През последното столетие се е повишила с 0,7 градуса. Учените 
предричат последващо нарастване от 1,4 до 5,8 градуса до края на настоящето столетие. За „Парниковият ефект", 
който се предизвиква от задържането и акумулирането на топлина в атмосферата допринасят някои ЛОС считани за 
парникови газове и влияещи на глобалния климат. Основните причини за глобалното затопляне трудно могат да 
бъдат определени, но все пак, към тях може да бъде причислен икономическият ръст. 

Изтъняването на озоновия слой представлява друга опасност, защото способността му да предпазва от опасните за 
живота ултравиолетови лъчи, идващи от слънцето, намалява пропорционално. Една от причините за това са 
халогенираните ЛОС. 

Основните източници на емисии на ЛОС са автомобилите, горивните процеси и органичните разтворители. 

 

Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Враца. 

Продължава изграждане на структура за газификация на гр. Враца от страна на Дружеството "Рила Газ"ЕАД, гр. 
София. До момента такава е изградена в кв. "Околчица". Продължава газифицирането на битови и обществени 
сгради на територията на гр. Мездра. С горните дейности ще бъде постигнато намаляване степента на замърсяване 
на атмосферния въздух с прах и серен диоксид в приземния слой на населените места от горивни процеси. 

С построяването и въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергиини източници / ветроенергийни и 
фотоволтаични паркове и водно електрически централи/ ще се намалят в значителна степен изпусканите в 
атмосферния въздух: въглероден оксид, азотни оксиди, серни оксиди и прах. 

В сравнение с предходната 2010г. е намалял броя на пусканите на пазара продукти несъответстващи на изискването 
за етикетиране от обхвата на наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторепартурни продукти. 

Голяма част от физическите лица, извършващи поддръжка и сервиз на хладилни и климатични инсталации са 
придобили документ за квалификация за работа с вещества нарушаващи озоновия слой и документ за 
правоспособност за работа с флуорирани парникови газове. Намалява броя на случаите, в които се установява липса 
на досие за хладилните и климатични инсталации или не водене на такова от операторите на инсталации. 

Промишлената дейност в района контролиран от РИОСВ-Враца е ограничена и не води до сериозно замърсяване на 
качеството на атмосферния въздух. Регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. 
Враца през 2011 г., както и в предходни години се дължат основно на замърсените и некачествени пътни настилки и 
използваните твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор. 

Основните Дружества замърсители на атмосферния въздух на територията на гр. Враца: "Химко"АД и 
"Камибо"ЕООД - ТП "Хименерго"- специализирани в производство на химически продукти са с преустановена 
производствена дейност, която през 2011 г. не е възобновявана. 

 

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 
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(1) Община Враца се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок потенциал на замърсяване на 
атмосферния въздух /особено през зимния сезон/ от местни източници. 

(2)  Качеството на въздуха бележи тенденция към  подобряване. 

(3) Отоплителните централи ОЦ ”Младост”, ТЦ ”Градска” и ПЦ “Вратица”са преминали на природен газ, което води 
до  преустановяване  емитирането на серни оксиди, прах и сажди в атмосферния въздух. 

(4) Модернизацията на технологичните процеси в “Холсим (България) АД, с. Бели извор и успешната реализация на 
екологичната програма на дружеството доведе до ограничаване емисиите от прах и серен диоксид в границите 
на пределно допустимите норми. 

(5) Голяма част от административните и обществени сгради са включени на централно топлоснабдяване, което 
допринася за подобряване качеството на атмосферния въздух в централната градска част на Враца.  

(6) Проблем със замърсяването на въздуха ще има при възобновяване на дейността на “Химко”АД, гр. Враца, ако 
не се изпълняват финансово осигурена програма за екологизиране на производството и  условията на КПКЗ. 
Дружеството няма концепция за развитие и от м. август 2002 г. е с изцяло преустановена производствена 
дейност. 

(7) Регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 не се дължат на големите точкови източници, емитиращи 
вредни вещества на територията на гр. Враца, а са вследствие на вторично замърсяване от комунално-битовата 
дейност и автомобилният транспорт. 

7.2 Геоложка основа 

Врачанският Балкан в тектонски смисъл се възприема като отделен блок от голямата Берковска блок-
антиклинорийна структура. В северната му част в скалите от Мезозойската ера е оформена голяма флексурна гънка 
– Врачанската флексура. Най-старите скали, участващи в строежа на Врачанския блок са от така наречената „диабаз-
филитоидна формация”. Следват отложенията на горния карбон, после пермските червени брекчи и пясъчници, а на 
няколко места в Палеозойския комплекс се разкриват и вулканити. Върху ясна, денудирана повърхност и с ясна 
дискорданция спрямо палеозойските скали следват отложенията на триаса. Долния триас (бунтзандщайн) е 
изграден предимно от пясъчници, сменящи се нагоре в разреза с алевролити и аргилити. Рьотските скали са 
пясъчници и мергели. Средния триас (аниз и ладин) е застъпен от варовици и доломити, с локални мергелни 
пропластъци в тях. Горния триас (карн-нор, рет) е представен от пясъчници, брекчи, мергели, глинести доломити и 
отделни пластове от варовици. След прекъсване в седиментацията, върху денудираната повърхност на скалите от 
триаса и палеозоя, със слаба ъглова дискорданция следват седиментите на юрата. Долната юра е представена от 
континентално-въгленосни отложения, кварцити и песъкливи варовици. Средната юра е изградена от алевролитно-
глинести скали, песъкливи варовици, а на места има брекчи и конгломерати. Горната юра следва с ясна литоложка 
граница. Представена е от дебелопластови или масивни варовици. Без прекъсване в седиментацията започва 
долната креда с бели, масивни варовици. Над тях следват ургонските варовици. Общата дебелина на горната.юра и 
долната креда надминава 3,000м. Върху денудираните долнокредни пластове се разполагат маастрихтските 
варовици, а върху тях пясъчниците на палеогена. Тези седименти са установени извън пределите на Врачанския 
блок. Границите на отделните стратиграфски единици са нанесени на Геоложката карта на Д.Тронков - 1965г. В 
тектонско отношение за Врачанския блок е характерно доминиращото влияние на надлъжните разломи. Гънковите 
структури имат второстепенно значение в морфоложко и генетично отношение. Блокът е ограничен от изток и запад 
от няколко коси разлома. Големите пликативни структури са две: Врачанската флексура и Милановската 
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синклинала. Те са надлъжно и косо разломени. Врачанската флексура се проследява много добре от с.Паволче на 
изток, до Мътнишкия монастир на запад, с обща дължина 16км и посока 125°. Долното коляно на флексурата не се 
разкрива на повърхността. Милановската синклинала представлява плитка структура, усложнена от редица 
надлъжни разломи. Тя е високо издигната. Заета е от карбонатните отложения на средния и горен триас, а в 
центъра й има петна от долна и средна юра. Структурите във Врачанския блок са отразени на геоложките разрези. 
(Тронков, Д.1965. Тектонски строеж и анализ на структурите на Врачанския блок от Западна Стара планина. 
Пластични деформации.- Труд.геол.на България, сер.Стратиграфия и тектоника, кн.VІ,217-257.)  

Карст и карстови води Високата, платовидна част на Врачанския Балкан, с разкриващите се среднотриаски доломити 
и малмски и аптски варовици предсталява типично карстово плато. В него са развити всички повърхностни и 
подземни карстови форми. За района е характерно етажно разположение на канално-галерийната подземна 
хидрографска мрежа, като отделните етажи се свързват с вертикални кладенци и прагове и преминават от едно 
пластово ниво в друго. За описване на карстовите извори е използувана книгата „Подземни води в НРБ” от 
Хр.Антонов и Д.Данчев,1980г. Морфотектонските структури във Врачанския блок оформят три самостоятелни 
карстови басейна: Милановски, Паволче-Черепишки и Бистрец-Мътнишки. Милановски басейн: Милановският 
карстов басейн се разделя на две части от Поп-Соколецкия възсед. В него карстовите процеси са засегнали 
предимно доломитите на средния триас (аниз и ладин) и в по-незначителна степен варовиците на горния триас 
(карн-нор), които са окарстяващите се скали. Водите от средния и горен триас са отчасти разделени от маломощен 
песъкливо-глинест фациес всред карна 
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В него карстовите процеси са засегнали предимно доломитите на средния триас (аниз и ладин) и в по-незначителна 
степен варовиците на горния триас (карн-нор), които са окарстяващите се скали. Водите от средния и горен триас са 
отчасти разделени от маломощен песъкливо-глинест фациес всред карна. В района са известни около 120 пещери и 
пропасти. Южната част на басейна е с наклон към р.Искър и карстовите води се движат главно от север на юг. Има 
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два по-големи извора в басейна: Жителюб при г.Лакатник (80-1200 л/сек) и Оплетненския (25-60 л/сек). Те дренират 
карстовите води И-СИ от с.Миланово и с.Старо село. Северната част на басейна е разположена между Поп-
Соколецката и Плакалнишката дислокации. Тя има форма на хорст, с наклон на пластовете на З-ЮЗ към долината на 
р.Черна и с.Горна бела речка. При последното излизат два карстови извора на контакта долен/среден триас: 
Църквище (20-100 л/сек) и Черния извор (20-100 л/сек), които дават началото на р.Еловица. От тази част на басейна 
е извора на 5км. над с.Лютаджик, който дава началото на р.Черна (24-1260 л/сек). Карстовото петно около вр.Поп се 
отводнява от извора Варовитица над с.Елисейна. От горния триас излизат редица по-малки карстови извори, които 
дават началото на р. Петренски дол под с.Дружево. Освен това при с.Миланово има няколко извора от скалите на 
долната и средна юра, които не са карстови. Отделните извори от Милановския басейн се различават по 
температури: Лакатнишки – 10-11,5°С; Лютаджик и с.Горна бела речка – 9 до 10°С; при мина ”Плакалница” – 7 до 
10°С. Водата е прясна, с обща минерализация 0,37 до 0,43 г/л, а по състав е хидрокарбонатно-калциево-магнезиева, 
на места с повишено съдържание на натрий.  
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Водата е силно уязвима от пряко замърсяване. Паволче-Черепишки басейн: Той обхваща ЮИ част на Врачанската 
флексура, като започва от долината на р.Лева и на изток достига Врачанския възсед (при с.Паволче и гара Черепиш). 
От Ю-ЮЗ се ограничава от Плакалнишката дислокация, която го отделя от палеозойските скали и триаските 
седименти. Басейнът е почти изцяло зает от разкритията на малмските и аптски варовици, с малки петна от триаски 
доломити. Процесите на окарстяване са развити главно в малмските варовици и значително по-слабо в триаските 
карбонатни скали. От средния триас излизат изворите: Старата мандра и Бигора над с.Згориград (11-50 л/сек), 
извора в дясно от Хвостохранилището по р.Лева (3-100 л/сек). Понеже лиас-догерския водоупорен хоризонт се 
явява на малко места в този басейн, може да се предполага, че средния триас и малма се явяват като общ 
водоносен хоризонт и тези извори, излизащи от средния триас отводняват и площи с разкрития на малмски 
варовици. От този басейн в коритото на р.Искър излиза изворът при гара Черепиш (30-500 л/сек), който се размътва 
при дъжд; извора при 5-ти тунел (3-100 л/сек); Езерото при с.Паволче (6-200 л/сек); Бигора над с.Зверино и др. по-
малки. Характерно за всички тях е, че отлагат големи количества бигор. Поради значителната издигнатост на 
басейна над местния ерозионен базис (м.е.б.) и усложняването на флексурата от второстепенни гънки и разседи в 
него не се е образувала обща водонаситена зона, с връзка между пещерите и пропастите, което води до един силно 
променлив дебит на карстовите извори и тяхното размътване при пълноводие. Подхранването на водоносния 
хоризонт става главно от инфилтриралите се валежи, които понират в открития карст, заемащ цялото хълмисто 
плато, изпъстрено със стотици въртопи и валози. Откритите пещери и пропасти в този район са над 150. Изворите са 
силно уязвими от пряко замърсяване.  

 
 

В този дял на планината (Базовски) има редица некарстови извори от пермските скали, по-големите от които са: 
Заград над с.Очин дол, Студена пишура над с.Елисейна, Слатина над с.Зверино. Водите им са от пукнатинен тип. 
Бистрец-Мътнишки басейн: Бистрец-Мътнишкия басейн обхваща СЗ половина от Врачанската флексурна гънка и 
достига до Мътнишкия монастир. Образуването и развитието на флексурата са създали благоприятни условия за 
активни карстови процеси, засягащи предимно карбонатните скали на горната юра и долната креда и в по-
незначителна степен варовиците и доломитите на средния триас. Водата от средния триас посредством лиас-догера 
се изолира от водата в карбонатния комплекс на горната юра и долната креда. От ср.триас излиза извора Чигорил 
(южно от вр.Стрешеро), с дебит 7-11 л/сек и температура 9 – 10,3°С. Той дренира води от Чигорилския възсед, на 
който излиза. Други извори от ср.триас са: Студил (3 -11 л/сек) - западно от вр.Стрешеро, Трудовашката чешма - по 
шосето за Леденика и др. В скалите на ср.триас са регистрирани само 9 пещери и пропасти с неголеми размери. 
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Високата хълмисто-платовидна част на басейна е заета от разкритията на горната юра (малмски варовици). В тях са 
регистрирани до сега над 120 пещери и пропасти. Има цяла серия големи пропастни пещери, започващи от 
понорите около вр.Стрешеро, събиращи атмосферните и повърхностни води на границата средна – горна юра и 
отвеждащи ги на СЗ в подножието на планината, в карстовите извори: при с.Бистрец (6-1200 л/сек); трите извора на 
с.Бели извор, от които най-големия с дебит 41 – 1137 л/сек; Лудото езеро при „Вратцата” (6-1550 л/сек); Белия и 
Черния извори при Мътнишкия монастир (11 – 180 л/сек); извора при ман.”Св.Иван Пусти” и др. по-малки. 
Характерно за всички тях е, че извират от аптските варовици, но дренират водите от малма и апта едновременно, 
като двете карбонатни серии образуват общ водоносен хоризонт. Водата от всички карстови извори на Бистрец-
Мътнишкия басейн е прясна, с обща минерализация 0,24-0,44 г/л и е типично хидрокарбонатно-калциева. Тя не е 
защитена от замърсяване, поради открития характер на карста. Извън Врачанския блок попада карстовия извор в 
местността „Кална мътница”, който излиза от голяма водна пещера, развита на три нива – сухо, периодично 
наводнено и водно. Образувана е в маастрихтските варовици. Този извор е предимно с речно подхранване от 
р.Говнуша и отчасти обира водите от въртопите, южно от пещерата. Изворът е със сравнително постоянен дебит, 
ниска минерализация и се размътва при пълноводие. Като цяло Врачанският Балкан се характеризира с открит 
карст, който отвежда по подземни канално-галерийни системи водите в карстовите извори в подножието на 
планината. Водата не е защитена от пряко замърсяване, защото в пещерите водата не се пречиства. Изхвърлянето 
на отпадъци, торове и фекални води в пропастите и понорите е недопустимо, още повече че повечето извори са 
каптирани за водоснабдяване на населените места. Това може да доведе до сериозни последици, какъвто е случая 
с епидемията от хепатит в района на гара Лакатник през 1989г. Това налага някои ограничителни мерки за стопанска 
дейност във водосборните райони на карстовите извори. (инж.Мария Златкова)  

ВРАЧАНСКИ ПОДРАЙОН Врачанският подрайон заема по - голямата част на Врачанската планина и представлява 
ивица с ориентация северозапад - югоизток (Радев , 1915, Мишев , Попов , 1958, Спасов , 1973, Ангелова и др ., 
1995). Тя рязко се издига над Врачанското поле и Мездренската хълмиста област , които я ограничават от 
североизток . Склоновете са стръмни, скалисти, с височина около 600-700 метра. От югоизток и северозапад 
подрайонът се ограничава от долините на реките Искър и Ботуня , а от юогозапад и юг от реките Златица и Черна. От 
своя страна той може да се подели допълнително от долината на река Лева на 2 самостоятелни части: Базовска 
(Югоизточна) и Стрешерска (северозападна), с най-високи върхове съответно Бук (1,394м) и Стрешеро (1,212м). 
Долината на река Лева е процепила Врачанската планина , като в участъка между село Згориград и Враца се 
оформил живописният пролом „ Вратцата”. Общо за подрайона е характерен платовиден релеф, със заравнена 
повърхност, главно между 1,000 и 1,200 метра над морското ниво и стръмни склонове кьм оградните реки, 
Врачанското поле и Мездренското понижение. Заравнената част е с типичнен карстов релеф с остатъчни могили, 
разделени помежду си от валози и слепи долини. Развити са и други повърхностни карстови форми - въртопи, кари, 
карни полета.  

За формирането на карста и пещерите тук от основно значение са варовиците с горноюрска и долнокредна възраст, 
които са сьс значителна дебелина. Под тях скалите на долната и средна юpa са представени от алевролити и 
аргилити, като на някои места те отсъстват. Следва карбонатния комплекс на триаса, изграден от варовици и 
доломити, които също са окарстени. В основата си те постепенно прохождат в пясъчници и алевролити на долния 
триас. Геоложкият разрез най-добре се наблюдава на повърхността в югоизточните склонове и при село Згориград. 
Основната тектонска структура тук е Згориградската антиклинала (Тронков , 1965), която по разпространение почти 
съвпада с Врачанския подрайон. Тя е отсечена от североизток от Врачанския възсед, известен още и като Врачанска 
флексура, от югозапад от Плакалнишкия и свързаните с него разломи. Общо от антиклиналата са запазени свода и 
северното й бедро, което определя и положението на варовиковите пластове. В заравнените части те са почти 
хоризонтални, докато в североизточните склонове са стръмни, на места до отвесни. Напукаността се дължи основно 
на натиск от юг-югозапад, което е определящо за посоките на основните системи пукнатини. Съвременното 
окарстяване се дължи основно на валежните води, като средната сума на валежите е от порядъка 800-1,000 мм . В 
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заравнените части почти напълно отсъства постоянен повърхностен отток, защото цялото количество валежи се 
поглъща от повърхностни карстови форми. След навлизането си надолу в масива водите се насочват към 
периферията на масива, където излизат като карстови извори. Най-големите от тях са в основата на североизточния 
склон: извора при Тошова дупка, с.Стояново (с дебит от 78 до 390л/с), при Мътнишкия манастир (сумарен дебит 
138-430л/с), при манастира „Св.Иван Пусти (около 10-15л/с), при с.Бистрец (127-780л/с), при с.Паволче (3-497 л/с), 
както и двата извора в долината на р.Искър при гара Черепиш (съответно 33-1,010л/с и 11-139л/с). От южната страна 
са двата извора над с.Зверино и извора Чигорил (до 40л/с). В Централните части на масива, по поречието на р.Лева 
са изворите над с.Згориград (сумарно 20-250л/с) и извор Лудото езеро (8-220л/с). Според геоложките условия 
изворите са главно контактни, излизащи на контакта между окарстяващите се и неокарстяващите се скали. Само 
положението на изворите при гара Черепиш и Лудото езеро се определя от ерозионния базис. Общо в този 
подрайон до края на 1996г са известни над 250 пещери и пропасти, като повече на брой, макар и по-малки, са 
пещерите в източната част. В западната част се намират пък повечето от големите пропастни пещери. Досега във 
Врачанския подрайон са известни 7 пропастни пещери и типични пропасти с дълбочина над 100м, някои от които са 
и с значителна дьлжина. Освен избороените пещери интерес представляват и водните пещери, разположени в 
непосредствена близост до големи карстови извори. В тях текат подземни реки, които са свързани с изворите. 
Такива са Тошова дупка при извора до с.Стояново с дължина 1,302м, Черния извор при Мьтнишкия манастир с 
дължина 546м, Гърдьова дупка при един от изворите при с.Згориград с дължина 510м. Интерес представлява и 
пещерата-губилище „Мижишница” в района на хижа Леденика, дълга 855м, а също и пълната с красиви 
образувания пропаст „Змейова дупка” (-52 м). В този подрайон се намира и електрифицираната пещера „ 
Леденика” (Арнаудов 1922, Попов 1964, 1968), красивата пропастна „Пещера N 13” („ Въртешката”) под връх Рого и 
др. Изходни пунктове за карстовата част на Врачанския подрайон са град Враца, с.с.Зверино и Лютиброд и гара 
Черепиш, които са разположени на жп линия. С автобус може да се достигне до останалите населени места по 
периферията на този подрайон (с.с.Челопек, Паволче, Бистрец, Бели извор, Стояново, Долно и Горно Озирово, 
Лютаджик) и до с.Згориград. С асфалтов път са свързани и двете хижи, разположени в централните части на 
Врачанския Балкан - „Пършевица” и „Леденика”. До последната имаше и автобусна връзка. При посещението си в 
пещерите и пропастите тук е необходимо да се съобразяваме с това, че почти целия подрайон попада на 
територията на Народен парк „Врачански Балкан". 

7.3 Почви 

Основните видове почви са карбонатни, излужени, глинести и типични черноземи. По своя характер и тип, почвите в 
общината са разнообразни, като определящ за почвообразователния процес е бил релефа и типичната за него 
растителност. В планинската част, масово разпространените почви са светлосивите – горски (псевдоподзолистите). В 
предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на реките 
Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-ливадни почви. От юг на север, кафявите почви 
преминават постепенно в ливадно черноземни до типични карбонатни черноземи, отличаващи се с голяма 
плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на органично вещество и калциеви карбонати. 
 
Обработваемата земя е 377 кв.км, което нарежда Община Враца на 2 място сред общините в област Враца. 
Значителна част от земеделската земя е разположена в полупланинския и планинския пояс. Това предопределя и 
потенциала за развитие на различните форми на земеделие. Общината е един от основните  селскостопански 
райони в областта, като агро-климатичните условия са подходящи за отглеждане на: 

 Зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща 

 Технически култури – слънчоглед, рапица 
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 Зеленчуци и бостани 

 Лозя 

 Овощни видове 
 
Най-разпространени са черноземните почви, следвани от сивите горски почви, 
кафявите-горски и планинско ливадните. Разработената в НИПА “Н. Пушкаров” - “Карта на агроекологичните райони 
в България” помага да се визуализират почвените райони и на тази база да се определят най-подходящите култури 
за производство. 

 

Територията на област Враца заема 1/26 част от територията на България. Областта се простира от река Дунав на 
север до Стара планина на юг. С територия от 3943 км2 на север област Враца има международна граница с окръг 
Долж, Румъния, на запад областта граничи с област Монтана, на юг със София Област и на изток с областите Ловеч и 
Плевен. През територията на област Враца минават международни транспортни коридори: номер IV - път Е 79 и 
номер VII - река Дунав. 

Най - голям дял от нея заемат земеделските територии 87% или 265 700 ха, горски територии - 8,19% или 24 772 ха и 
населени места - 7 % или 20 981 ха Обработваемата земя е 2,9 млн.дка, което я нарежда на 8-мо място, а по дял на 
селско стопанката продукция е 4-та с 5.97 на сто от националното производство.Водните течения и водни площи 
съставляват 2,2 % или 6706 ха от територията на област Враца, териториите за добив на полезни изкопаеми - 0,05% 
или 170 ха. 

Почвата е незаменим, органичен и невъзстановим природен ресурс, което налага опазването и от вредни 
въздействия и унищожаване. Тя е важна съставна част от земната кора, която осигурява условия за жизнена дейност 
на хората, животните, растенията и микроорганизмите - на всички живи същества. Съставна част е на природния 
баланс с неговите кръговрати на вода и хранителни вещества, без които е немислим живота на планетата Земя. 
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Формирането и провеждането на правилна политика по отношение на почвите е един от основните приоритети на 
Европейският съюз. Акцентът се поставя върху превантивната защита и въвеждането на мерки за устойчивото им 
управление.     . 

Една от основните заплахи за изменение на климата е замърсяването на почвата, което води до влошаване 
качеството на питейната вода и храната и като цяло е основна заплаха за здравето на хората. Деградационните 
процеси- като ерозия,замърсяване, запечатване, засоляване, вкисляване и свлачища, допринасят за настъпване на 
климатични изменения, безводие и опустиняване. 

По своят характер и тип, почвите в област Враца са разнообразни, като определящ за почвообразователния процес е 
бил релефа и типичната за него растителност. 

Критериите за определяне на пригодността на земеделските земи на територията на област Враца са подпочвени 
/почвообразуващи материали, подпочвени води и др./ почвени, орографски, климатични и т. н. Те определят 
агроекологичния потенциал за отглеждане на земеделските култури. Видът на почвите в посока север юг е 
карбонатен чернозем, отличаващ се с голяма плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на органично 
вещество и калциеви карбонати около поречието на р. Дунав, излужен чернозем в района на община Бяла Слатина, 
оподзолен чернозем на територията на община Борован. 

В предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на реките 
Искър, Малък Искър, Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-ливадни почви. 
Характерно за тях, е че се преовлажняват през пролетния сезон и началото на лятото, като това води до вкисляване 
на почвената реакция. В планинската част на област Враца, масово разпространените почви са светлосивите горски 
(псевдоподзолистите). Същите са се образували под въздействие на планинският климат и горската растителност. 

 

Обобщена информация за поземления фонд на територията на РИОСВ гр.Враца 

Територията на област Враца заема 1/26 част от територията на България. Областта се простира от река Дунав на 
север до Стара планина на юг. С територия от 3943 км2 на север област Враца има международна граница с окръг 
Долж, Румъния, на запад областта граничи с област Монтана, на юг със София Област и на изток с областите Ловеч и 
Плевен. През територията на област Враца минават международни транспортни коридори: номер IV - път Е 79 и 
номер VII - река Дунав. 

Най - голям дял от нея заемат земеделските територии 87% или 265 700 ха, горски територии - 8,19% или 24 772 ха и 
населени места - 7 % или 20 981 ха Обработваемата земя е 2,9 млн.дка, което я нарежда на 8-мо място, а по дял на 
селско стопанката продукция е 4-та с 5.97 на сто от националното производство.Водните течения и водни площи 
съставляват 2,2 % или 6706 ха от територията на област Враца, териториите за добив на полезни изкопаеми - 0,05% 
или 170 ха. 

Почвата е незаменим, органичен и невъзстановим природен ресурс, което налага опазването и от вредни 
въздействия и унищожаване. Тя е важна съставна част от земната кора, която осигурява условия за жизнена дейност 
на хората, животните, растенията и микроорганизмите - на всички живи същества. Съставна част е на природния 
баланс с неговите кръговрати на вода и хранителни вещества, без които е немислим живота на планетата Земя. 

Формирането и провеждането на правилна политика по отношение на почвите е един от основните приоритети на 
Европейският съюз. Акцентът се поставя върху превантивната защита и въвеждането на мерки за устойчивото им 
управление. 
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Една от основните заплахи за изменение на климата е замърсяването на почвата, което води до влошаване 
качеството на питейната вода и храната и като цяло е основна заплаха за здравето на хората. Деградационните 
процеси- като ерозия,замърсяване, запечатване, засоляване, вкисляване и свлачища, допринасят за настъпване на 
климатични изменения, безводие и опустиняване. 

По своят характер и тип, почвите в област Враца са разнообразни, като определящ за почвообразователния процес е 
бил релефа и типичната за него растителност. 

Критериите за определяне на пригодността на земеделските земи на територията на област Враца са подпочвени 
/почвообразуващи материали, подпочвени води и др./ почвени, орографски, климатични и т. н. Те определят 
агроекологичния потенциал за отглеждане на земеделските култури. Видът на почвите в посока север юг е 
карбонатен чернозем, отличаващ се с голяма плътност, дълбок орен слой и значително съдържание на органично 
вещество и калциеви карбонати около поречието на р. Дунав, излужен чернозем в района на община Бяла Слатина, 
оподзолен чернозем на територията на община Борован. 

В предпланинската част на областта преобладават кафявите горски почви с рендзини, а по поречията на реките 
Искър, Малък Искър, Въртешница, Ботуня и Скът са разпространени наносните алувиално-ливадни почви. 
Характерно за тях, е че се преовлажняват през пролетния сезон и началото на лятото, като това води до вкисляване 
на почвената реакция. В планинската част на област Враца, масово разпространените почви са светлосивите горски 
(псевдоподзолистите). Същите са се образували под въздействие на планинският климат и горската растителност. 

Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди 

З а наблюдение и контрол качеството на почвите в Област Враца е създадена организация за провеждане на 
мониторингова дейност.Пунктовете, в които се извършва пробонабирането на почвени проби, са определени от 
Изпълнителната Агенция по опазване на околната среда към МОСВ. Те са разположени по цялата територия на 
област Враца и са в зависимост от източниците на замърсяване на почвата. 

През 2011 г. на територията на област Враца е извършено пробонабиране от 5 пункта за почвен мониторинг в т.ч.: 
с.Галово, общ.Оряхово; с.Рогозен, общ.Хайредин; с.Девене , с.Челопек, общ.Враца ; с.Краводер, общ.Криводол. 

Не са установени превишения на ПДК от извършените анализи на взетите 30 бр. почвени проби. Поради 
настъпилите промените в икономиката и селското стопанство и засиления контрол върху малкото останали 
работещите промишлени производства, се забелязва тенденция на намаляване на натоварването на почвите с 
тежки метали и арсен. 

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

В резултат на добива на нерудни полезни изкопаеми остават нарушени терени, които в последствие ще бъдат 
рекултивирани съгласно представени от концесионерите проекти за рекултивация. За 2011 г. в РИОСВ-Враца няма 
данни за нарушените терени от добивната дейност(съгласно измененията в Закона за подземните богатства /ДВ 
бр.19/2011г.). 

Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита / пестициди/ 

Един от потенциалните източници за локални почвени замърсявания са складовете за съхранение на негодни и 
залежали пестициди. Изградена е база данни, която съдържа информация за тяхното състояние. 

През 2011 г. е извършена проверка на деветте склада на територията на област Враца за съхранение на растително 
защитни продукти с изтекъл срок на годност и са дадени предписания за пет от тях. По-голямото количество 
продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност е съхранено в 60 бр. "Б-Б" куба, разположени на РД за 
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неопасни отпадъци в общ.Оряхово. Все по рядко се констатират злоупотреби по отношение състоянието на 
складовете. 

През 2011 г. не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди. 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. Нефтопродукти 

За извършване на наблюдение и контрол на замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители е 
изградена мониторингова мрежа към НАСЕМ. На територията на РИОСВ-Враца е извършено пробонабиране от пет 
пункта намиращи се в с.Галово, общ.Оряхово; с.Рогозен, общ.Хайредин; с.Девене , с.Челопек, общ.Враца ; 
с.Краводер, общ.Криводол. 

Не са констатирани отклонения от нормите. 

Ерозия на почвата 

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез вятър, дъждовни и 
поливни води при протичане на естествени и/или антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва 
съществено влияние върху функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 
прилежащите територии. 

Ерозията води до намаляване на дълбочината на почвения слой, количеството на хранителните елементи и 
запасите на почвена влага, намаляване на съдържанието на почвено органично вещество, загуба на 
биоразнообразие, деградация на почвената структура,образуване на почвена кора, разпространение и акумулация 
на замърсители във водните течения и в зоните на акумулация на наноси. 

Пр ез 2011 г. няма проведени дейности на територията на РИОСВ-Враца по предотвратяване на почвена ерозия. 

Засоляване и вкисляване на почвите 

Засоляване на почви на територията на РИОСВ-Враца не се наблюдава. Вкисляването на почвите е естествено 
протичащ процес, чийто интензитет зависи от генетична обусловеност и от антропогенни фактори и се 
характеризира с понижаване на рН на почвата, поява на обменна киселинност и развитие на алуминиева и/или 
манганова фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, молибденов дефицит,подтисната микробиологична 
активност и киселинна деструкция на глинестите материали. 

През 2011 г. в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда/ НСМОС/, наблюдение на 
процеса се извърши от пункта в с.Главаци, общ.Криводол. Взети са 8 бр. почвени проби. Показателите който се 
следят са: Al3+,H+,Mn2+,Ca2+,Mg2+,V%,pH в KCL. 

Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на 
вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване. 

Замърсяване на почвата със строителни и битови отпадъци 

Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. 
Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контролът върху тях са 
регламентирани в ЗУО. 

През 2011 г. формираните отпадъци от цеховете за обработка на скално-облицовъчни материали, се ползват 
основно за рекултивация на кариери. Не е констатирано замърсяване на терени с отпадъци от преработката на 
скално-облицовъчните материали. 
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Не са констатирани случаи на замърсяване на обработваеми земи. По отношение на замърсяване на почвата с 
битови, строителни, растителни отпадъци и оборски тор е характерно, че замърсяването е с локален характер и 
засяга главно мери и пасища. За 2011 г. няма закрити нерегламентирани сметища на територията на РИОСВ-Враца 
тъй като всички те не се експлоатират от 2010г. В резултат на съвместни усилия от страна на Общините и РИОСВ през 
2011 г. намаля броя на замърсените с битови отпадъци терени. 

Пр о блем остава добива на баластра в поречието на реките На фирмите извършващи дейностите по добив се 
предписва да не разполагат трошачно-миячна, сортировъчна инсталация и отпадъчните материали в граничещите 
със сервитута на реката - мери, пасища и обработваеми земи, което създава предпоставки за замърсяване и 
увреждане на почвата. 

Кратка обобщена информация за състоянието на почвите на територията на РИОСВ- Враца 

През 2011 г. продължава нерегламентираното изземване на баластра от земеделски земи, което уврежда почвата. 

Броя на извършените проверки през 2011 г. по отношение контрол и опазване на почвите от замърсяване с битови 
отпадъци се запазва. Съвместната работа с общините и засиления контрол от страна на РИОСВ Враца през 2011 г., 
намалиха замърсяването на почвите от нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и подобриха чистотата 
на населените места в региона. 

При извършване на проверки по отношение на замърсяване на почвите с торов отпад се забелязва намаляване броя 
на такива случаи вследствие привеждането на животновъдните стопанства съгласно изискванията на 
законодателството. 

За осъществяване на превантивен контрол относно правилното използване на земеделските земи и хумусния пласт 
за 2011 г.е взето участие в 8 комисии по промяна преднзначението на земите. 

7.4 Води 

По - значими отводнителни артерии в общината са реките Скът, Лева / Въртешница /, Рибене, Черна и р. 
Моравишка, вливаща се в р. Искър под гр. Мездра. Общата дължина на главната речна мрежа възлиза на около 98 - 
110 км. 

Повърхностни води в община Враца 

Територията на община Враца попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на директно оттичане към р. 
Дунав, Дунавски водосборен район. 

Количеството на повърхностните води на общината се изчислява като сума от повърхностните води, които се 
генерират на територията й главно от валежи и количеството води, влизащи в общината чрез реките. Средните 
количества на валежите са между 500 – 550 до 1000 мм годишно. Поради характерните геоложки условия и 
хидрогеоложки строеж , районът на община Враца е сравнително беден на водоизточници. Средната гъстота на 
речната мрежа е в границите от 0.73 до  0.30 км. / кв.км., като за р. Скът тя е още по-малка - 0.27 км. / кв.км. От 
територията на общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на следните по-големи реки: р. 
Въртешница /Лева/ с приток р. Дъбника, р. Рибене , р. Ботуня, р. Черна, приток на р. Ботуня, р. Скът,  р.Косталевска и 
др. Посочените реки  формират част от долното поречие на р. Огоста. 

Река Лева и р. Дъбнишка са част от водосбора на р. Ботуня – един от най-големите притоци на р. Огоста. 
Водосборната област на тези реки до водохващане “Вратцата” и до яз. “ Дъбника” е планинска и попада в 
северозападните склонове на Врачанския балкан. Залесеността във високата й част достига до 80 %.  
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Относителният дял на р. Ботуня е 23 % от водосбора на р. Огоста, а относителния дял на р. Лева във водосборната 
площ на р. Ботуня е 40 %. Двете реки оказват съществено влияние върху оттока на главната река Огоста, особено в  
средното и долното й течение. Река Дъбнишка извира на 3 км. североизточно от гр. Враца , като още на 1 километър 
е построен язовир. “Дъбника“ водите от който се използваха за нуждите на охлаждащата система на Ф ”Химко“ АД и 
за напояване. След дигата на язовира е същинското начало на р. Дъбника . Пречистените отпадъчни води от 
Пречествателната станция за отпадъчни води на гр. Враца също се заустват в р. Дъбника чрез открит канал / 300 м./. 
Водосборната област на яз. “Дъбника” обхваща 16 кв. км. с 623 м. средна надморска височина и 22 % среден 
наклон. Годишният отток на р. Дъбнишка при створа на язовира при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза 
съответно на 7.79, 6.40, 4.67 и 3.10 млн. куб. м. Язовирът попада в хълмист терен и обработваеми площи. 

На р. Лева при едноименния пролом е изградино водохващане “Вратцата” на около 2 км. над гр. Враца като това  
водохващане е  предназначено за прехвърляне на води от   р. Лева в яз. “Дъбника”, изграден за напояване на 
земите в района на гр. Враца,”.  Във връзка с това е уловен и карстовия извор”Лудо езеро” под водохващане 
“Вратцата”, с дебит до 1.2 куб. м. / сек., с предимно валежно подхранване,водите от който при максимален дебит 
постъпват в деривационния канал. 

До пролома “Вратцата” водосборът на р. Лева е 37.8 кв. км. с 965 м. средна надморска височина. Речното легло на 
р. Лева в този участък е дълбоко врязано и покрито с едри камъни, чакъл и пясък. Наносният отток се преценява 
общо на 820 г. / куб.м., от които 680 г. / куб.м. плаващи и 140 г./куб.м. влачени наноси. Годишният воден обем при 
водохващане “Вратцата” при обезпеченост 25 %, 50 %, 75 % и 95 % възлиза съответно на 33.3, 28.1, 22.0 и 15.9 млн. 
куб. м. Подхранването на р. Лева е предимно от валежи и карстови извори.  

Повърхностният отток на реките, потоците и суходолията в района на община Враца е обхванат от множество 
микроязовири, водите на които след задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези 
язовири, на брой 17 имат много малък обем и локално значение за напояване, риболов и др. местни нужди. 

 От инфилтрационни води се формират карстовите извори в с. Чирен, с. Лиляче, с.  Баница, местните сезонни реки 
от пещера “Понора“, “Рибине“ и др. Основен водоприемник в района е р. Въртешница, а за селищата северно от с. 
Девене – р. Огоста. Основната част от повърхностните и речните води се акумулира в местните язовири. 

Количествените характеристики на режима на оттока на  разглежданите реки са основата, върху която се проявяват 
редица други фактори , играещи значителна роля за качествената характеристика на водите им. 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното въздействие в района.  В това 
отношение най значим дял в замърсителния товар , постъпващ към р. Огоста имат заустваните в  р. Дъбника, 
непречистените води от някои неканализирани райони на гр. Враца, заустващи директно в р. Лева, отделни 
селскостопански обекти, както и смесените механично пречистени отпадъчни води от ПСОВ и биологично 
пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от изградените хидротехнически съоръжения  по 
поречието на реките – речни водохващания, помпени станции и др. В тази връзка трябва да се отчетат и 
измененията, настъпили с изграждането на яз. “ Дъбника “ за задоволяване потребностите от вода на някои  
предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй – като от собствения му водосбор са 
формирани недостатъчни водни обеми,. към него се  прехвърлят  води от  р. Лева. Водите на р. Лева се прехвърлят 
чрез водохващане, изградено преди гр. Враца, като в реката се пропуска определеният през 1994 г. екологичен 
минимум – 150 л. / сек..   

Река Въртешница / Лева / от извора до с. Згориград е първа категория водоприемник, след с. Згориград до гр. Враца 
– втора категория и от гр. Враца до вливането в р. Ботуня – трета категория.  Река Дъбнишка след яз. Дъбника до 
вливането си в р. Лева е трета категория водоприемник. Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. 
Веслец до гр. Бяла Слатина – втора категория и при вливането си в р. Огоста – трета категория.  
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По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната си категория, с някои изключения по 
отношение на биогенните елементи азот и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от населените места и особено недостатъчно 
пречистените битово – фекални води на гр. Враца. “Химко” АД  до прекратяване на производствената си дейност бе 
основен източник за натоварване с азот на р. Лева и р. Ботуня / чрез р. Дъбнишка /.     

Обектите, изпускащи отпадъчни води, контролирани от РИОСВ, гр. Враца, в поречието на р. Огоста, с построени 
пречиствателни съоръжения са : Ф “Ивагус” ЕООД, гр. Враца; Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на 
ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец- локална пречиствателна станция, която работи добре;  Цех за 
млекопреработка, с. Чирен на ЕТ “Нивего”, с. Чирен локална пречиствателна; “Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца е 
включена в градската канализация на стария месекомбинат;  „Холсим”, с. Бели извор-нямат пречиствателна 
станция; ГПСОВ – Враца на “ Водоснабдяване и канализация “ ООД – Враца; Бензиностанция “Петрол” АД – Враца; 
Затвора – Враца. След построяването на канализация по проекта „Воден цикъл” в градската канализационна мрежа 
ще бъдат включени: Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. 
Бистрец;  “Ветбиофарм” ООД   - гр. Враца и Затвора – Враца. 

 

ЕМИСИОНЕН КОНТРОЛ 

От особено значение е ограничаването на качественото изтощаване на водите, което може да се осъществи 
посредством прилагането на различни практики: изграждане на пречиствателни станции, използване на подходящи 
технологии в производството и селското стопанство, подобряване на ВиК инфраструктурата, оборотно промишлено 
водоснабдяване и др. 

Контролната дейност по компонент "Води" се осъществява по поречия. В териториалния обхват на РИОСВ-Враца 
поподат част от поречията на реките: Огоста, Искър и Дунав. През 2011 г. в сектора във връзка с осъществяване на 
превантивен, текущ и последващ контрол са извършени 256 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от 
които: 

• 135 бр. планови - 35 бр. участие в комплексни проверки; 13 бр. проверки по изпълнение на условията поставени в 
комплексни разрешителни и 87 бр. по компонент "води"; 

• 17 бр. проверки на инвестиционни предложения; 

Основен замърсител по отношение "води" на територията, контролирана от РИОСВ-Враца е предприятието за 
млекопреработка "Млечен рай-2" ООД в кв. Бистрец. 

През 2011г. фирмата не е зауствала отпадъчните си води в река Лева поради това, че пречиствателната станция за 
отпадъчни води все още не е влязла в нормален технологичен режим. В изпълнение на Заповед на Директора на 
РИОСВ-Враца е извършено пломбиране на спирателния кран на изхода на пречиствателната станция. До постигане 
на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на "Млечен рай-2" ООД, 
отпадъчната вода от предприятието се извозва до колектор на градска канализация гр. Враца за пречистване в 
ГПСОВ, съгласно сключен договор с "ВиК" ООД, гр. Враца. За аварийно изпускане на отпадъчни води от 
предприятието за млекопреработка към река Лева на фирмата е съставен акт. 

Една от причините за по-големия брой извършени проверки в сравнение с планираните за 2011 г. в сектор "води" са 
възникналите проблеми при пускането в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води на "Млечен 
рай-2" ООД и засиления контрол от страна на РИОСВ-Враца, респективно извършените проверки. 
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В област Враца има изградена и функционира една Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Враца. И 
през изтеклата година при извършваните контролни проверки и анализ на взетите водни проби от отпадъчните 
води, пречистени в ГПСОВ и заустени в р.Дъбника са установени стойности по показателите "ХПК", "БПК5", "общ 
азот", "общ фосфор" и "неразтворени вещества" над определените в разрешителното за заустване индивидуални 
емисионни норми за тези показатели. Град Враца е с по-голяма степен на изграденост на канализационната система 
и проектния капацитет на станцията е недостатъчен да поеме цялото количество формирани отпадъчни води. Освен 
това ГПСОВ-Враца е морално и физически остаряла и се нуждае от разширение и реконструкция, което е една от 
причините за неефективната работа на станцията. Съществува и значителна разлика между проектния капацитет и 
реалните възможности на изградената ПСОВ, което се дължи на комплексни причини, по-важните от които са: 

• Несъгласуваност на изграждането на канализационната мрежа и колекторите с ПСОВ; 

• Невъвеждане в експлоатация на всички изградени съоръжения, главно за третиране на утайките; 

• Продължаваща експлоатация по така наречена временна схема, без първично утаяване, поради невъзможност да 
се третират всички утайки; 

• Ниско ниво на автоматизация на управлението и контрола; 

• Финансови причини. 

Главно поради липса на средства на ГПСОВ-Враца не е извършван необходимия капитален ремонт и тя се нуждае от 
сериозна реконструкция, обновяване и модернизация, за да продължи да се използва. 

За водния цикъл на гр. Враца е осигурено финансиране от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013". 

 

Подземни води 

Подземните води в района могат да се поделят най-общо на грунтови и карстови. Формират се чрез инфилтрация на 
атмосферните води.  Акумулират се основно във варовиците на Врачанската ургонска група и в неогенските пясъци, 
пясъчници и варовици. Грунтовите води са концентрирани в пролувиално-делувиалния пороен конус, образуван от 
р. Лева при разрушаването на Врачанската планина в района на пролома Вратцата. Върху него е построен гр. Враца. 
Водата е на средно 40 м. дълбочина, като в северните и западните квартали на гр. Враца е на по-плитко. 
Микробиологичните й анализи до 30 м. обикновено не са благоприятни, което не позволява да бъде използвана за 
питейни нужди. Достигната е с около 20 сондажни кладенци, главно в промишлените предприятия и може да се 
използва за стопанска дейност. През 1986 г. в поройния конус са изчислени водни ресурси от 90 л./сек. За питейно – 
битови цели се използват около 70 л./сек. – от пластове на дълбочина под 30 м. Преливните води от Врачанския 
пороен конус и плиткозалягащите води / под 3 м. от терена / имат дебит над 30 л./сек.  

От неогенския хидрогеоложки басейн /Димовска свита/ чрез сондажи с дълбочина до 80 м. се извършва  
водоснабдяване на с. Мраморен и с. Оходен, с експлоатационни дебити 3 – 8 л./сек.  

Карстовите извори  са групирани в различни карстови басейни.  Най- близо до гр. Враца е басейна, обхващащ 
Стрешерския и Базовския дял на Врачанската планина. На север от града по – известен карстов басейн се намира в 
района на селата Чирен и Лиляче. Въпреки че дебитът на карстовите извори е със значителни вариации – 
максимален до м. юли, минимален през летните и през зимните месеци, те се използват за водоснабдяване. 

 

Дебит на някои карстови извори в близост до гр. Враца 
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Наименование на 
извора 

Дебит л./сек. 

максимален минимален среден 

Извора 213 107 139 
Кобиляк 477 316 380 
Бели извор 233 76 164 
Бистрец 456 112 270 
Згориград 

/Битора/ 

42 6 20 

Згориград 25 6 10 

От Бистрец – Мътнишкия карстов басейн / Котля / чрез каптаж “Лисичина поляна” се водоснабдява с. Згориград – 
средно-годишна 3.2 – 6.0 л./сек. През 2001 г. е каптирана минна галерия с дебит 6.5 л./сек. средногодишно.  
Каптажите “Черната пишура” и “Извора” се използват за туристически и битови цели. 

Каптаж “Лудото езеро” /северно от “Вратцата” е с водосборна площ 5 кв. км. и водни ресурси 70 л./сек. За питейно 
водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 40 л./сек. 

Каптаж кв. Бистрец / “Езерото”/ е с водосборна площ 22 кв. км. и водни ресурси около 410 л./сек. За питейно 
водоснабдяване на Враца се използват средногодишно 90 л./сек. 

Каптаж с. Бели извор е с водосборна площ 13 кв. км. и водни ресурси около 220 л./сек. Водите не отговарят на 
стандарта за питейно водоснабдяване. Използват се частично от “Холсим – България” АД, с. Бели извор за 
промишлени цели. 

Каптаж “Мътница” е с водосборна площ 130 кв. км. и водни ресурси около 130 л./сек. За питейно водоснабдяване 
на община Криводол се използват средногодишно 15 л./сек. 

Каптаж “Крушовица” / под в. Околчица / се използва за водоснабдяване на селата Паволче и Челопек. Използват се 
2 – 6 л./сек. 

От Паволче – Черепишкия басейн – карстова зона  “Медна”са каптирани изворите на р. Лева / каптаж “Дудил” и 
каптаж “Кюлтина планина”. Експлоатационните ресурси са    15 л./сек. Капацитетът на помпената станция за 
водоснабдяване на хижите, почивнитестанции и хотелите от Пършевица до Учителските колонии е 11 л./сек. 

От изворите и повърхностните води в р. Черна и р. Глухарка от Милановския карстов басейн се формира поток с 
дебит 24 – 126 л./сек.Изворът „Черна”, излишните води от който се включваха в магистралния водопровод от яз. 
“Среченска бара” за Враца и за други селища по трасето  преди 6-7 години беше замърсен  и не се използва за 
водоснабдяване.  Под вр. “Стрешеро” е каптиран извор “Чигорил” /3 – 11 л./сек./, който водоснабдява с. Горно 
Озирово.  

Главния фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните води е антропогенната дейност. По-
често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк, нитрати, нитрити, хлориди, метали. Основните източници на 
замърсяване на подземните води са замърсените повърхностни води и особено при напояване с тях, наторяване с 
изкуствени торове, използване на пестициди за растителна защита, непречистените битово-фекални води и водите 
от животновъдните ферми.  

В териториалния обхват на РИОСВ-Враца през 2011г. е осъществяван мониторинг на подземните води в следните 
пунктове от НСМОС: 
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Воден баланс 

Данните за водопотреблението на територията на Община Враца не са достатъчни, за да се изчисли доколко 
водният баланс е насочен към ефективно използване на водните ресурси. Липсват данни за водопотреблението за 
промишлени нужди, за селското стопанство – напояване и животновъдство и т.н. В бъдеще това е една задача която 
следва да намери своето решение.  

 

Качество на питейните води 

Качеството на питейните води в общината се обуславя от природни и антропогенни фактори. От антропогенните 
фактори основен  фактор, оказващ влияние върху качеството и вкусовите характеристики на питейната вода е 
състоянието на водопреносната мрежа.  Това влияние се формира най-вече от качеството на  материала, от който са 
изработени тръбите и от създаване на рискове за постъпване на замърсители от обкръжаващата тръбите среда при 
намалено налягане или спиране на водата при наличие на течове.  

72.9 % от водопроводната мрежа е от азбестоциментови тръби, които са стари и износени. Те често аварират, което 
нарушава водоснабдяването и влошава качеството на питейната вода, тъй като изисква допълнително 
обеззаразяване с хлор-газ.  

Качеството на питейните води се следи както от ВиК – Враца, така и от ХЕИ – Враца. Питейните води се изследват в 
селищата на общината по физикохимични и микробиологични показатели. 

От резултатите от контрола на питейните води по физико- химични показатели в община Враца от РИОСВ Враца. 
Селищата Мраморен, Баница и Мало Пещене и са с наднормено съдържание на нитрати,със съответн средни 
стойности 66, 75 и 53 мг/л., но водата във водопроводната мрежа се ползва за питейно водоснабдяване с 
разрешение на Министерство на здравеопазването. И от контрола по микробиологични показатели се установява, 
че броя нестанадартни проби намалява през периода 2000- 2002 год. от 12 на 4  в 3 населени места на общината-
Баница, Чирен, Враца и к – с “ Леденика “. Нестандартните проби са инцидентни. 

 

Качество на повърхностните и подпочвени води на територията на община Враца, основни замърсители 

Качество на повърхностните води 

Главен фактор, определящ качеството на повърхностните води е антропогенното въздействие в района.  В това 
отношение най значим дял в замърсителния товар , постъпващ към р. Огоста имаха заустваните непречистени води 
от фирма “ Химко “  до 2003 г.   в  р. Дъбника, непречистените води от някои неканализирани райони на          гр. 
Враца, заустващи директно в р. Лева, отделни селскостопански обекти, както и смесените механично пречистени 
отпадъчни води от ПСОВ и биологично пречистените води от станцията. Влиянието е засилено и от изградените 
хидротехнически съоръжения  по поречието на реките – речни водохващания, помпени станции и др. В тази връзка 
трябва да се отчетат и измененията, настъпили с изграждането на   яз. “ Дъбника “ за задоволяване потребностите 
от вода за ф. “ Химко “, някои други предприятия, а така също и за напояване на селскостопански площи. Тъй – като 
от собствения му водосбор са формирани недостатъчни водни обеми, до лятото на 2003 г. към него са прехвърляни 
води от р. Лева и р. Искър. Водите на р. Лева са прехвърляни чрез водохващане, изградено преди гр. Враца, като в 
реката се пропуска определеният през 1994 г. екологичен минимум – 150 л. / сек. 

Реките в района са категоризирани както следва: 
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 Река Въртешница / Лева / от извора до с. Згориград е първа категория водоприемник, след с. Згориград до гр. 
Враца – втора категория и от гр. Враца до вливането в р. Ботуня – трета категория.  

 Река Дъбнишка след яз. Дъбника до вливането си в р. Лева е трета категория водоприемник.  

 Река Скът от извора до с. Веслец е първа категория, след с. Веслец до гр. Бяла Слатина – втора категория и при 
вливането си в р. Огоста – трета категория.  

Качественият състав на повърхностните води  /реките/ от поречието на р. Огоста на територията на община Враца 
не се наблюдава  и контролира чрез Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг / НАСЕМ /. 
От РИОСВ – Враца е извършвано епизодично пробонабиране  от р. Лева и р. Дъбнишка при сигнали за замърсяване 
от битов характер или от производствена дейност. До 2002 г. от РИОСВ - Враца е извършвано ежеседмично 
пробонабиране от р. Дъбнишка при моста на пътя Враца – Оряхово. Установено е трайно замърсяване на реката по 
показателя “нитритен азот” и периодечни наднормени концентрации на “азот амониев”.  

По изследваните физикохимични показатели реките отговарят на проектната си категория, с някои изключения по 
отношение на биогенните елементи азот и фосфор. 

Основен източник на замърсяване с фосфор са битово фекалните води от населените места и особено недостатъчно 
пречистените битово – фекални води на гр. Враца. “Химко” АД  до прекратяване на производствената си дейност бе 
основен източник за натоварване с азот на р. Лева и р. Ботуня / чрез р. Дъбнишка /.     

 

Качество на подземните води 

Целта на мониторинга на подземните води е получаване  на достатъчно информация за оценка  актуалното 
състояние на количеството и качеството на подземните води като воден ресурс.  

За наблюдение качеството на подземните води на територията на община Враца е изграден един  мониторингов 
пункт за подземни води като част  от НАСЕМ -  Подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”: 

 Гр. Враца – Каптиран карстов извор “Орешака” – водоснабдяване на “Млечна промишленост” Враца; в 
момента  се използва от частна фирма. 

Пунктове за контролен мониторинг на подземни води по показателите: активна реакция рН, разтворен кислород, 
електопроводимост, общ сух остатък, обща твърдост, хлорни йони, амониеви йони, нитратни йони, перманганатна 
окисляемост, карбонати, хидрокарбонати, калий, натрий, сулфатни йони, калций, магнезий:  

 - Тръбен кладенец “Лалов и Вачев”, гр. Враца; 

Като цяло на територията на областта, контролирана от РИОСВ-Враца подземните води са в добро и лошо 
състояние, според стойностите на показателите по изискванията на Наредба №1 за проучването, ползването и 
опазването на подземните води. 

На територията на община Враца няма доказани източници на минерални води. 

Като цяло се налага изводът, че обектите, потенциални замърсители на подземните води не оказват съществено 
влияние върху техният състав и характер. Биогенните замърсители - нитрати, нитрити и др. се внасят в подземните 
води чрез непречистените битово-фекални води, водите от животновъдните ферми и дъждовните води от 
наторяваните земеделкси площи. Наличието на биологични и органични компоненти в подземните води не винаги 
е признак за замърсяване и понякога тези компоненти имат минерален произход. Съдържанието на желязо в 
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повечето случаи има естествен произход, но една от причините за наднормените стойности са материалите 
използвани за направата на водовземните съоръжения. 

 

 

ИЗВОДИ: 

(1) През общината преминават значителни водни количества от реките, които текат през нейна територия. 

(2) Няма достатъчно информация , позволяваща оценка на количеството водни ресурси на община ВРАЦА. 

(3) На територията на общината има потенциални водоизточници за питейно - битови нужди, за които е 
нeобходимо да се направи проучване. 

(4) Промишлените предприятия, производствата на които са с висока консумация на вода имат собствени 
водоизточници. 

(5) Потреблението на вода за питейни нужди от домакинствата на жител за общината е най-ниско спрямо  
средното за областта. 

(6) Загубите във водопреносната мрежа на общината са най – високи за областта и се наблюдава тенденция към 
нарастването им. Това е значителен ресурс  за подобряване на водопотреблението в общината.  

(7) Не е достатъчно развита напоителната система в община Враца. 

(8) Качеството на питейните води в Община Враца е задоволително и отговаря на нормативните изисквания.  

(9) ГПСОВ – Враца не осигурява достатъчно пречистване на отпадните води от гр. Враца. Необходимо е станцията 
да се реконструира, разшири и модернизира. 

(10) Разширението на станцията трябва да се съчетае с доизграждане  канализационната мрежа на гр. Враца за 
отпадни води. 

(11) Повърхностните води като цяло отговарят на нормите за съответната категория. Изключения се наблюдават по 
отделни показатели.  

(12) Необходимо е изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчните води за селата. 

(13) Необходимо е изграждане и реконструкция на Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от работещите 
фирми и недопускане на замърсяване на подпочвените и повърхностни води от неотговарящи на изискванията 
животновъдни ферми, предприятия и депа за отпадъци. 

(14) Необходимо е да се оптимизира режима на водоползване и да се създадът  регистри на водоползвателите и 
прецизиране на техните нужди.  

(15) Да се създадат възможностите за най-ефективен начин на определяне и управление   водният баланс на 
територията на общината. 

7.5 Шум 

 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Шумът на територията на гр.Враца се контролира в 15 пункта, което разпределение на пунктовете за мониторинг на 
шума, както и периодичността на измервания и/или изчисленията на шумовите нива. Мониторинга се извършва от 
Дирекция"ООЗ" съвместно с Дирекция "ЛИ" на РИОКОЗ.Шумовите. характеристики се изработват в периода 
юни/юли при най-голямо движение на МПС 

Измерването на шумовите нива през 2009г. се е провело през м.юни,юли и август. 

В Таблицата по-долу са посочени резултатите от шумовото ниво в гр.Враца през 2007,2008 и 2009г.,на улици с 
интензивно движение на МПС с висока гъстота на обитаване. 

 

№ Място на измерването Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г. мин-мах 

Средна 
стойност на 
шума dВ/А- 
2007г. мин-мах 

Средна 
стойност на 
шума dВ/А- 
2007г. мин-мах 

Норма 
dB/A 

1. ж.к."Дъбника" м/у бл.17 
и бл.15 

62-64-66 64-64,5-65 61-62-63 60 dB 

2. пл. "Руски" -
НУСв.С.Врачански" 

69-70-71 59-66-73 68-68.5-69 60 dB 

3. Червения площад-
ул."В.Зарков" 

59-62,5-66 60-63-66 66-68.57,1 60 dB 

4. бул."М.Орозов"-Бубарска 
станция 

71-72-73 61-67-73 74 -76.5-79 60 dB 

5. бул."Демокрация"-
ПМПИван.Ценов" 

63-65-67 64-67-70 72-74-76 60 dB 

6. .бул"2-ри юни"-ТХП 58-62-66 59-64-69 60-64.5-69 60 dB 

7. Надлез КАТ-бл.50 65,8-66,2-66,9 64,5-66,5-69,4 66.2-71-74 60 dB 

 

Във всички 7 пункта с интензивно движение на МПС резултатите от измерванията превишават нормите,посочени в 
Наредба № 6 /Д.В.бр.58/2006г./ Почти всички от измерванията  в седемте пункта в шест от тях има завишение на 
стойностите в сравнение с 2007г. 2008г.,с изключение на един пункт ,където нивото е по-ниско. 

От горе изложените измервания се вижда,че шумовите нива варират в диапазон 57.1 db- 74db. 

 

Пунктове в близост до шумни обекти, гари и жп-гари. 
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№ Място на измерването Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.  мин-мах 

Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.  мин-мах 

Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.   мин-мах 

Норма 
dB/A 

1. ул."В.Кънчов"-Митница 61-64,5-68 61-66-71 65-68.5-72 60 dB 

2. ж.к. "Дъбника" СОУ 
"Д.Тодоров" 

15,4-25,2-39,2 15,6-27-39,2 17,9-24,5-39,2 60 dB 

3. ул"Кр.Бързаков"-жк. 
"Младост" 

49-53-57 31,3-56; 6-62,9 37,1-56,3-71,3 60 dB 

4. РЗОК-ул."Веслец" 62-62,5-63,6 56,1-61,5-64,5 62,7-65,3-68,4 60 dB 

При измерените нива на шума в пунктовете с локални източници на шум се вижда от таблицата че,в два от 
пунктовете има завишение в сравнение с 2008 г. В Наредба № 6 /Д.В.бр.58/2006г./ В един пункт има понижение на 
шумовите нива. Резултатите показват ,че диапазона варира от 15.4 dB-72 dB. 

 

Пунктове разположени във вътрешните квартали на жилищната зона с минимално шумово въздействие 

№ Място на измерването Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.                                
мин-мах 

Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.  мин-мах 

Средна стойност 
на шума dВ/А- 
2007г.                                
мин-мах 

Норма 
dB/A 

1. СОУВ.Кънчов"-ул"Ст. 
Заимов" 

19,2-23,8-62,2 48,8-54,3-61,4 40,2-56,6-67,1 55 

2. жк."Младост"-бл.8 и 
бл.9 

16,6-27,5-41,9 8,8-22,1-33,3 19,4-30,5-41,2 55 

3. ж.к."Сениче" бл. 57 43,2 57,964,1 46 58,7 64,8 31,8 54,362,8 55 

4. МОДББ-ул"Леонова" 49-53-57 46-49-52 53-56-59 55 

От изложеното   се вижда ,че шумовия фон в гр.Враца се повишава  в сравнение с 2008 г., поради увеличението на 
броя на транспортните средства в града. 

Съгласно писмо на МЗ № 32-00-123/17.07.2007г. за 2008 г. мониторинга на шума в урбанизираните територии се 
извърши само по показател Lден-дневно ниво на шум в околната среда,определящ степента на дискомфорт през 
дневния период на денонощието /между 7.00-19.00ч/ 
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Съгласно Методика на определяне на броя, разположението и разпределението на пунктовете на мониторинг на 
шума, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумови нива от 2007 г. минималната 
периодичност на мониториране е един път в годината. Измерванията се извършиха в дневния период на 
денонощието-от 7.00-19.00 ч. Честотата на отчитане на резултатите е три пъти дневно, в два последователни дни за 
всеки пункт. 

От извършените измервания на шумовото ниво в урбанизираната територия на гр.Враца се установи превишаване 
на нормативните изисквания, посочени в Наредба № 6 /Д.В. бр. 58/2006 г./ за 2007, 2008 г. и 2009 г., което налага 
Община Враца да предприеме необходимите мерки с оглед намаляване на шумовото натоварване в града. 

 

Сравнителна таблица за установените шумови нива по брой на пунктовете в групи за гр. Враца за 
периода 2009г.-2007г 

Година-месец Общ брой 
пунктове  

Под 58 
dcb 

58-62 
dcb 

63-67 
dcb 

68-72 
dcb 

73-77 
dcb 

78-82 
dcb 

Над 
82dcb 

2009г.-юни-юли-
август 

15 6 1 2 4 -, - - 

2008г.юни-август 15 5 2 8 - - - - 

2007г.юни 15 6 2 5 2 - - - 

 

Изводи: 

(1) Основни фактори, който влияят негативно върху замърсяването с шум в общината е интензивният транспорт, 
преминаващ през населените места, обектите на промишлеността /  железарските,  авторемонтни услуги, 
работилнице и др. /, разположени в жилищната зона и битовият шум от увеселителни заведения; 

(2) Да се проучи възможността за преодоляване на шумовото замърсяване от автотранспорта, в жилищните зонив 
и централните части на населените места чрез шумоизолиращи екрани или растителност; 

(3)  Необходимо е да се намерят възможности за извеждане на транзитния транспортен поток по обходни пътища; 

(4) Всички маршрутни линии на тролейбусният транспорт на гр. Враца трябва да се обезпечат финансово и 
доизградят 

 

На територията на РИОСВ-Враца през 2004г. не са констатирани източници на промишлен шум, създаващи 
наднормени шумови нива извън територията на обекта. Не са констатирани наднормени нива на промишлен шум в 
обектите, измервани от Регионална Лаоратория-Враца към Изпълнителна агенция по околната среда, във връзка с 
изготвянето на КПКЗ. 
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7.6 Отпадъци 

Враца е от общините в България, в която се прилагат практики, възприети от Европейският съюз за защита на 
околната среда чрез интегрирано управление на твърдите отпадъци. През 1995-1996 г. в рамките на 
демонстрационен проект за Българска политика на управление на твърдите битови отпадъци за община Враца и 
Мездра е разработен Регионален план. 

Териториалната близост на Враца и Мездра, сходните им проблеми по обезвреждане на отпадъците, изградената 
инженерна инфраструктура и разбирането за опазване на почвата и водите като незаменим природен ресурс, 
служат като сериозно основание на общинските управи при мотивиране на решението за кооперирано управление 
на отпадъците. 

Проектите “Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените места на общините Враца и Мездра” – Етап I 
и “Усъвършенстване на управлението на твърди битови отпадъци във общините Враца и Мездра – Етап II” са 
реализирани съвместно с Датската агенция за околната среда (DEPA) чрез нейния представител фирма COWI AS - 
Дания, Министерство на околната среда и водите, Община Враца. С тези проекти двете общини участват при 
формиране на българска политика за управление на отпадъците и разделното им събиране. 

Община Враца организира изпълнението на проекта, определя мерките и задачите за управление на отпадъците в 
Общината, създава условия за поетапното включване на отделните населени места от Общината при депонирането 
на твърдите битови отпадъци. С реализацията на проекта се подобрява управлението на отпадъците в района за 
достигане на финансова и екологично устойчива система, отговаряща на съвременните изисквания за опазване на 
околната среда. Подобрят се санитарно-хигиенните условия, намалява се екологичната опасност и здравния риск за 
населението и допринася за развитието на двата града като съвременни стопански и туристически центрове. 
Община Враца е с действаща система за стимулиране разделното събиране на отпадъците, съобразно 
съвременните европейски практики. Дейността започва през 1998 г., с преференциално намаление от 50 на сто на 
таксата за битови отпадъци с 492 домакинства и 37 фирми. Техният брой непрекъснато нараства през годините. 

Община Враца има своя програма за опазване на околната среда за период 2007 – 2013 год., чиято стратегическа 
цел е жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото здраве и дава 
възможности за пълноценен отдих сред природата. 

Управлението и третирането на отпадъците е един от основните приоритети на Община Враца. Целите, които си 
поставя общинското ръководство е да осигури подходящ интегриран подход за бъдеща устойчива експлоатация и 
изграждане на ефективна система за събиране и предварителна преработка на отпадъците, формирани в гр. Враца 
и останалите населени места от общината. 

Приета е Програма за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра с Протокол № 19 от 23.12.2004 г. 
Решение № 146 на Общински съвет Враца. 

 

Система за управление на отпадъците 

Настоящата ситуация в сектора за управление на отпадъците дава възможност да се идентифицират главните 
потоци на отпадъците , да се анализират и планират за решаване проблемите, свързани с действията по намаляване 
количеството, токсичността и възможностите за рециклиране на отпадъците.     
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Количественият и качественият състав на отпадъците е един от основните показатели за определяне и оценка на 
нуждите, системите и програмите за управлението им.  

Информационната система за наблюдение на  отпадъците включва количествени характеристики на образуваните 
отпадъци, морфологичен състав, физични и химични показатели. 

Основни източници за генериране на отпадъци са домакинствата, институциите, търговския сектор и общинската 
индустрия. От първите три източника се формират битовите отпадъци, чието управление е ангажимент на 
общините. 

В настоящия момент Община Враца разполага с информация за количествата битови отпадъци по населени места и 
техния морфологичен състав, установен за гр. Враца чрез измерване на отделните компоненти. 

Битови отпадъци са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в 
административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, 
занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време 
тяхното количество и състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите отпадъци.  Също така 
системата за събиране на информация за генерираните отпадъци е ориентирана към видовете отпадъци, а не към 
източниците на тяхното образуване. Поради тези причини, отпадъците от обществения сектор и част от отпадъците 
в индустриалния сектор /от админ. сгради и битовите помещения в предприятията / се разглеждат заедно с 
битовите отпадъци в домакинствата. Отпадъците от всички тези източници на образуване постъпват в 
организираната система за събиране на битови отпадъци. Като цяло общината разполага с общи данни за 
формираните битови отпадъци, без да са налице данни от измирвания по различни източници на генериране. 

Депонираните битови отпадъци за региона на сметоизвозване в община Враца за последните четири години са 
показани в следната таблица : 

Количество ТБО от района на сметосъбиране в община Враца за 2007, 2008 и 2009 г. 

Нас. място  2007 г. 2008 г. 2009 г. 
гр. Враца 14 596,400 т. 15 286,42 т. 15 882,73 т. 
Села 1 359,900 т. 1 416,760 т. 1 633,060 т. 
Община Враца 15 956,3 т. 16 703,18 т. 17 515,79 т. 

 

Генерирани отпадъци от жител за година в община Враца /при измерени количества ТБО за гр. Враца / 

Година Брой жители Количество отпадъци 
(т.) 

Генерирани отпадъци от 
жител за година (т.) 

2007 83066 ж. 15956,300 0,192 

2008 83205 ж. 16703,180 0,2 

2009  82 230 ж. 17 515,790 0,213 

 

Състав на отпадъците 

От общия преглед на генерирането на отпадъци в гр. Враца  може да се направи  приблизителна преценка за техния 
състав - от информацията на производителите и чрез директни измервания.  В случая не можем да приложим 
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общите норми за генериране на отпадъци за специфичните видове отпадъци, тъй - като техният състав е много 
различен.Чрез директни измервания е определен приблизителният морфологичен състав на битовите отпадъци за 
гр. Враца. 

Приблизителен състав на домакинските отпадъци за гр. Враца 

Вид отпадък Относителен дял / % / 
Органични  отпадъци / зеленчукови, плодови и животински 
хранителни отпадъци; градински отпадъци/ 

47 

Хартия и картон 3 
Пластмаса 10 
Стъкло 8 
Дърво 2 
Желязо и други метали 1.5 
Горими отпадъци 9 
Негорими отпадъци 19.5 
Опасни отпадъци 1 
Други отпадъци / електроника, компютри и др. / - 
Общо 100 

 

Около 22  тегловни  процента от ТБО в град Враца и 10% от отпадъците в селата подлежат на рециклиране. 

Около 40% тегловни от ТБО в града подлежат на компостиране.  Процентът генерирани отпадъци, подлежащи на 
компостиране в селата е по – висок.Повечето домакинства в селата извършват компостиране в личните дворове, 
макар и по примитивен начин. 

7.6.1 Битови отпадъци 

Общината е отговорна за управлението на битовите и строителните отпадъци, генерирани на нейната територия. 

Общинската администрация планира, организира, контролира и финансира дейностите по събирането и 
извозването на ТБО. Цялата община е на 100 % организирано сметоъбиране. За  извършването й е натоварена 
общинската фирма ЕООД “ БКС “ - Враца. 

Осигуряването на средствата, необходими за събирането и извозването на ТБО е главно от такса “битови отпадъци”, 
определена съгласно Закона за местните данъци и такси и от бюджета на общината. Приходите от източниците 
осигуряват средствата за извършване дейностите по: 

a) Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове, спирки на градския транспорт и други 
обществени места и измиване на уличната мрежа; 

b) Временно съхраняване на ТБО в специално предназначените за целта контейнери, кофи и кошчета на 
обществени места. 

c) Събиране на ТБО от съдовете за временно съхраняване и транспортирането им до Регионалното 
депо; 

d) Третиране на ТБО в Регионалното депо - с уплътняване и запръстяване на отпадъците; 

e) Измиване и обеззаразяване на съдовете и машините ; 
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f) Управление на дейностите по събирането, извозването и депонирането на ТБО;   

 

Честотата на извозване на съдовете за ТБО е определена със Заповед  на Кмета на община Враца съгласно 
изискванията на ЗМДТ /Закона за местните данъци и такси/ - от централната градска част - ежедневно, от 
жилищните комплекси - един - два пъти в седмицата, от селата - един път на две седмици. Всяка сметовозна кола 
обслужва район, определен от маршрутно - часови график.  

 

Разделно събрани битови отпадъци 

Първоначално на територията на Община Враца са разположени 102  комплекта цветни контейнери тип „Иглу”/син, 
жълт и зелен/ за разделно събиране на отпадъците от опаковки, съгласно Договор от 27.10.2006 г., рег.Индекс № 
43/31.10.2006 г. между Община Враца и „ЕКОПАК-България” АД , които съдове са обслужвани четири пъти месечно- 
хартия /син/ и пластмаса /жълт/, а тези за стъкло /зелен/- веднъж. Във връзка с разширяването на системата за 
разделно събиране през 2008 г. са доставени допълнително двадесет и три комплекта, със същата периодичност на 
обслужване. Проведени са редица кампании за осведомяване на обществото за начина за разделно събиране и 
ползите от това. 

По инициатива на „ЕКОПАК-България” АД от 01.06.2009 г. периодичността на обслужване на съдовете се намалява 
на два пъти месечно- хартия /син контейнер/, три пъти месечно- пластмаса /жълт контейнер/ и веднъж месечно- 
стъкло /зелен контейнер/, което не задоволява нуждите на града. Контейнерите се препълват и системата за 
разделно събиране става неефективна. 

На територията на град Враца има фирми, извършващи събиране на вторични суровини, като черни и цветни 
метали: 

 

Таблица № 25 

  

Фирма № на документ 
по чл.12 от ЗУО 

Дата на 
издаване 

Адрес по съдебна 
регистрация 

Площадка 

Населено 
място 

Адрес 

 
Геометал 
трейд 
 

 
 00- ДО-119- 00 

 
 

гр. София 
ж.к. Младост 1, 
бл.48,вх.4,ет.7,ап.62 
сл.тел.0888505545 

 
Враца 

Промишлена 
зона, парцел 4,  
Индустриалснаб 

 
Ровотел 
стийл 

 
00- ДО-171- 00 

 
09.06.05г. 

гр. София, 
Кв.Лозенец, 
ул.”Хр.Ценов” 4, 
ап.12, тел.02 9914735 

 
Враца 

ул.”Хр.Смирненс
ки” 7, 
УПИ  I, кв.6- 
промишлена 
зона 

 
Йордан 
Кръстителс
ки- 

 
05-ДО- 71-00 

 
18.08.05г. 

гр. Враца, 
ул. Ал.Константинов2, 
Вх.В, ет. 2, ап.5, тел. 
092 661418 

 
Враца 

 
ул.„Текстилец” 
№ 6 
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Джордан20
01 
 
Косаня 
ЕООД 

 
05- ДО- 45- 00 

 
17.07.03г. 

гр.Мизия,  
ул. „Г. Димитров” 29, 
тел. 09161 2488 

 
Враца 

 
Бивш ЧЛК 

АЖМ- 
Груп 

    Под 
Зъболечението 
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През 2011г. е изградена клетка 2.1 към регионалното депо за неопасни отпадъци на площ от 19.84 дка.Същата е 
приета с ДПК и предстои през 2012г. да започне да се експлоатира. Към депото се изгражда сепарираща инсталация 
за битови отпадъци на общини Враца и Мездра на стойност 3 300 000 лв.Предстои в средата на 2012г. инсталацията 
да заработи. 

Образувани количества на утайките от ПСОВ, оползотворени за ежедневно запръстяване на депа или други методи 
за оползотворяване- за област Враца пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) - има само в гр.Враца. 
Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва. Количеството на натрупаната 
изсушена утайка за 2011г. е 594 т, част от която след изсушаване се ползва за запръстяване на работните хоризонти 
на РДНО Враца-Мездра. Останалото количество се съхранява на изсушителните полета на ГПСОВ. 

7.6.2 Строителни отпадъци 

Строителните и нетоксичните производствени отпадъци от гр. Враца се приемат на специализирано депо в 
землището на кв. Бистрец върху площ от 28,1 дка. 

Годишно общината прави около 30 - 40 000 лв. разходи за поддържане и охрана на разтоварището. 

Транспортните разходи до разтоварището се заплащат от  собствениците на отпадъците.  Приходите в общината от 
заплащане на тарифни такси за ползване на депото не покриват направените разходи за неговата поддръжка. На 
строителното разтоварище се депонират незаконно отпадъци в почивните дни и вечер, когато е неохраняемо. 

В Община Враца управлението на отпадъците от строителство е регулирано по следния начин: 

При издаване на разрешение за строеж се описват строителните отпадъци и изкопани земни маси, които ще бъдат 
генерирани по време на строителството. За депонирането им се заплаща такса на тон по приета от Общински съвет 
Враца тарифа. Депонираните отпадъци се контролират от Община Враца и фирмата, обслужваща строителното депо 
– БКС Враца ЕООД. При установени нарушения (изхвърлени строителни отпадъци на неразрешени за това места) се 
дават предписания със срок за изпълнение. При неизпълнение се налагат санкции на нарушителите. 
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Дейностите по събирането и транспортирането на СООРС при строителни и ремонтни дейности от населението се 
извършва с транспорт на извършителя на ремонта. В Община Враца се подава заявление за депониране на 
определено количество строителни отпадъци или земни маси, като се заплаща необходимата сума по тарифа. 
Общината издава разрешително, като в него се посочва количеството отпадък за депониране, заплатената сума за 
него, както и мястото за депонирането му.  

Таксите, които заплаща населението за транспортиране и за обезвреждане на СООРС. 

Земни маси от жилищно строителство, от изкопи за подземни комуникации и др. – 1,50 лв/м³ 

Строителни отпадъци – 3,00 лв/м³ 

Оборски тор и отпадъци от растителен произход - 2,00 лв/м³ 

Отпадъчна трина от дървопреработване - 2,00 лв/м³ 

Други нетоксични отпадъци - 4,00 лв/м³ 

Предвижда се изграждането на сепарираща инсталация. 

Основните проблеми, свързани с този вид отпадъци, са неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от 
гражданите и фирмите, което води до формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на 
населените места, около пътните артерии и замърсяване на зелените площи в самите населени места. Често се 
констатират случаи на изхвърлени строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. Това води до бърза 
амортизация на съдовете и затрудняване на процеса на организираното събиране на битовите отпадъци. 

Скица на местоположението на Депото за строителни отпадъци и земни маси 

 

 

Количество СО за 
(2006) в т. 

Количество СО за 
(2007) в  т. 

Количество СО за (2008) 
в т. 

Количество СО за (2009) в т. 
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от 
строителни 
фирми 

от бита от 
строителни 
фирми 

от 
бита 

от строителни 
фирми 

от бита от строителни 
фирми 

от бита 

34 792 368 24 411 223 13 236 119 18 742 174 

35 160 24 634 13 355 18 916 

 

Видове строителни отпадъци Количество 
(2007) в т. 

Количество 
(2008) в т. 

Количество (2009) в т. 

земни маси и камъни 18 356 8 750 14 211 

Строителни, в т.ч.: тухли, асфалт, керемиди, 
плочки,  

6 055 4 605 4 705 

производствени неопасни 2 015 3 788 9 694 

ОБЩО: 26 649 17 143 28 610 

Опасни строителни отпадъци 0 0 0 

 

Списък на строителните фирми от гр.Враца  

ФИРМА Адрес Управител Телефон 

СИТИ БИЛД СТРОЙ 2008 ООД бул.Хр.Ботев №140, вх.В, ап.45  Николай Петров Нинов  878992049 

EТ „Вълчеви-Враца-Йордан 
Вълчев-Ангел Вълчев” 

ул.Ст.Кялъчев № 25 ап.2 Ангел Йорданов Вълчев 888738703 

EТ „СТИВЪН” ул.Екзарх Йосиф №67 вх.Б 
ап.25 

Милка Дамянова Рачева 889947763 

EТ„СП – 90 В.Петров – Т.Петров” ул.А.Стамболийски № 13 Тони Венциславов Петров 888658276 

Аква Билд ЕООД кв. Бистрец, ул. Суходолска 7 Тодор Димитров Тодоров 62 42 53 

Аква Плюс ЕООД ж.к.Дъбника бл.140 вх.В ап.71 Славка Борисова Митева   

Аква Груп ООД ж. к. Дъбника 21-Г-86 Иван Георгиев Иванов 62 42 53 

Алпет ООД ж. к. Дъбника 135, ателие 5 Даниела Цветанова Кръстева 663261 

АЛПЛА- Чернокожев ЕООД бул.Хр.Ботев 18 ст.17 Пламен Илиев Чернокожев 888431831 
Алуминимпекс ООД ул.Шипка №9 Ролик Боянов Иванов 888933674 
АСЕНОВ ЕЛЕКТРИК И БО” ЕООД  ул.Д.Дебелянов №16  Цветан Асенов Георгиев 888318122 
Беляр ЕООД ул. Неофит Бозвели 10 Тихомир Милчов Петков 886198625 
Билдинг инвест ООД ул.Петропавловска 58 Николай Петков Герасимов 879007315 
БКС ЕООД  ул.Г.Апостолов №13 Иван Петров Младенов 888276323 
Битекс Груп ж. к. Сениче бл. 67- Б-38 Борислав Томов Томов 0910/92513 
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Буларт Констръкшън бул. Христо Ботев 20 Иван Василев Велчев 66 16 86; 66 
18 86 

Булинвест ООД ж.к.Дъбника 135, ателие №5 Калин Петринов Кръстев 887515553 

ВиК ЕООД ул.А.Стамболийски №2 Ангел Пристойски   
Генов Строй Продукт ЕООД ул.Др.Цанков 6 Евгени Бориславов Генов   

Грубстрой ЕООД ул. Ниш 7 Бисер Христов Дамянов 62 06 21 
ДИСК ГТ 93 ООД ул.К.Българията 29 ап.1 Димитър Тодоров Кръстев 66 01 38 

ДПСВ поделение Враца ул.Вежен 2а Пламен Красимиров 
Бояджиев 

888136334 

Еврострой ЕООД ул.Л.Каравелов 18 Чавдар Колов 898616696 
Екомат ООД ул.Ген.Скобелев 5 Сашо Николов Георгиев 888854005 
Елит Бул Строй ООД ул. Братя Миладинови 10-А-7 Иван Малинов Гергов 64 41 97 
Елтип 95 ООД ул.Хр.Ботев 18 Петър Маринов   
ЕТ „Валери Иванов” ж.к.Дъбника бл.38,вх.Е, ап.113 Валери Иванов Иванов 878575976 
ЕТ „ВАЛ-ИЗ-В.Заркова” ул.Радан Войвода №2 Захари Зарков   
ЕТ „Изотекс-1-ПЛАМЕН 
ТОДОРОВ” 

ул.Река Лева №50, вх.А, ет.4, 
ап.12  

Пламен Тодоров Тодоров 889711704 

ЕТ „РЕПОРТ - Хр.Цветков" Враца   Христо Цветков 888232419 
ЕТ „Тодоров - Тихомир Тодоров”  ул.Кетхудова №26 Тихомир Тодоров 887747384 
ЕТ Бърцеф ул.Лукошив 8 ап.5 Румен Бърцев 888867528 
ЕТ Калин Георгиев-Екзит ул.Раковска №30 ет.2 Калин Георгиев 888807732 
ЕТ "СЛАВЯНКА-ВМ- Д. Пирнарев" бул. Втори юни 62 Димитър Димитров 

Пирнарев 
66 37 16 

ЕТ Цаловски ул.Околчица 62 бл.2 вх.Б ап.24 Петър Георгиев Цаловски   
ЕТ”Ценит-Т.Петкова” ул. Ивайло №2 инж.Цветан Петков 888006767 
Иванов 53 ЕООД ул.Тр.Китанчев 10 вх.В ап.40 Иван Цветанов Иванов 660520 
Изола-РМ-Славейко Маев ЕТ ул.Вардар 15 ап.6 Славейко Георгиев Маев   
Инекс Трейд ЕООД ул.Околчица 37а Илиян Йорданов Цветков   
Инкомс ЕСТ Милин камък АД бул.Мито Орозов 18 Володий Георгиев Пеков   

Интерстрой-48” ООД ул.Стоян Кялъчев №22 ап.3 Георги Петров Георгиев и 
Янко Атанасов Василев 

888616938 

КОРЕКТ ООД ул.Илинден №4 Огнян Николов Бенински   
Кофраж 06 ЕООД ул.Цар Симеон 9 Сашо Георгиев Райчев   
Краси ЕООД Тодор Балабанов 2 вх.Д ап.36 Красимир Пламенов 

Бояджиев 
886859525 

МИ-ПЕТ ООД ул.Скобелев № 4 ап.9 Иван Йотов 888498736 
Монстарт- Инженеринг ООД бул. Демокрация 23 Георги Христов Петков 66 54 35 
НИФЕ ЕООД ул.Н.Войводов 6 вх.А  ап.4 Иво Федиев Лаков 888777110 
Обединение за Враца І и ІІ   Мария Иванова 882100011 
Областно пътно управление ул.Раковска 5 Стефан Илиев 623346 
ОПАЛ-94 АД ул.Мито Орозов №28 инж.Тодор Кръстев Топалски 65 30 81 
ПМУ Враца 98 ЕООД ул.Р.Лева 3 вх.В ап.40 Пламен Николов Тодоров   
Промишлено строителство - 
Враца” ЕАД 

бул.Хр.Ботев №46, ет.1 Иван Цеков Иванов 887433334 

ПСП ООД ул.Св.св.Кирил и Методий 18 Пеци Симеонов Петков   
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вх.А ап.19 
Пътно поддържане-Враца ЕООД ул.Косталевски път №1 Тони Петров Петров   

Пътремонт” ООД ул.Стоян Кялъчев №25 Тодор Кунов 885433027 
Пътстройинженеринг АД ул.Ст.Кялъчев 6 ет.3 Тони Петров Петров   
РОССТРОЙ ЕООД бул.Демокрация 2 ап.7 Росен Методиев Георгиев 888208646 

СД „Гарант-90-Цонев и сие”  ул.28 октомври № 32 Стоян Кръстев Цонев 887435038 

СИГМА ВИТЕС ООД ул.Н.Войводов 17 Красимир Петков Гешев 8985099711 

Ситистрой-2000 ООД Източна промишлена зона 
п.к.302 

Снежана Цветанова Иванова 888454904 

Скай Строй ЕООД ул. Цар Борис І-1 Десислав Петров Ценов 62 36 00 
Стройинвест ЕООД бул Христо Ботев 46 Галин Валериев Ангелов 66 00 92 
Строителна компания ООД ул.Поп Буюклийски №12, ет.ІІ, 

ап.5 
Росен Сталинов Дудушки 888208646 

Стройко 21 век”  ул.К.Фотинов № 2 ап.12 Пламен Трифонов Петров 886623227 
Стройконсулт - 07 ЕООД ж.к. Дъбника №135 вх.В ап.48 Емилия Ганчева Гаврилова 886373907 
Стройпроектконсулт ООД ул.Химик №8, ап.1 Димитър Кирилов Кръстев 889625669 
ТЕДИБЕЛ” ЕООД ул.Ивайло №7 Мишо Димитров Вълков  889437959 

ТИНОД ЕООД ул.Кирил и Методий №37,вх.А, 
ап.6 

Игната Станимирова 889884241 

Топлоремонтстрой-ТРС-94 Ив.Ботева 20 Цветан Димитров   
Химремонтстрой ООД Източна индустриална зона, 

Мездренско шосе 
Румен Борисов Лалковски 898228580 

Ценов ЕООД ул. Радан войвода 16 Цветан Георгиев Ценов 62 21 42 
Чехпласт ООД ж.к. Сениче, бл.63, вх.А, ап.17 инж.Димитър  Иванов 664541 

 

7.6.3 Производствени отпадъци 

 

“Производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на 
физически и юридически лица. 

"опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околна 
среда и се определят като такива от Базелската Конвенция за контрол и трансгранично движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане. 

По-големите компании на територията на общини Враца и Мездра, които генерират производствени отпадъци са: 
"Химко" АД, "Холхим" АД, "Центромет" АД, "Леденика" АД, "Елисейна" АД., "Хемус-М" и други описани в долната 
таблица. 

Голяма част от формираните производствени отпадъци се преработват като вторични суровини и се продават с 
различно предназначение, а друга част се депонират. 

№ Предприятие Вид отпадък Количество 
през 2003 

Преработващи предприятия - 
депа 

1. "Холхим" АД, Отпадъци от разглобени 2900т «Литекспорт» ООД, София 
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с. Бели Извор 
 

уреди 
 Отпадъци от раздробени 

уреди 
8000т Депонирани на терит. на д-

вото 
 

 Сурово брашно и клинкер 
Отп.от др.свързв.в-ва 

344т 
1416т 

Повторно използване като 
добавка 

2. ЗММ Враца Метални стружки и 
изрезки 

25т “Чугунолеене”, 
гр. Ихтиман 

3. “Мито Орозов” АД 
/ОМК Холдинг/ Враца 

Метални стружки и 
изрезки съдържащи 

желязо 

32т «Метал Инвест» ООД, гр. 
Перник 

4. “Центромет” АД, Враца 
 

Отпадъци от черни метали 265т «Феникс инверс» ООД, гр. 
Ловеч 

 Износена футеровка и 
огнеупорни материали 

100т Депо за стр. отпадъци 

5. «Вратица» АД, Враца 
 

Гранела и капела 121т Балиране и износ за Италия 
 Строителни отпадъци 200т Депо за стр. отпадъци 
 Изрезки от плат и 

текстилен мъх 
24т и 15т Изгаряне в пещ 

6. «Леденика» АД, 
Мездра 

 

Пластмасови отпадъци 51т Бунай ООД, Панагюрище и ЕТ 
«Ил. Георгиев», Своге 

 Малцови коренчета 
Зърнени люспи и отсевки 

Пивоварна каша 

147т 
228т 

7878т 

Добавка в храни за животни 

 Кизелгур 60т Регионално депо за ТБО 
7. «Химко» АД, Враца 

 
Солеви остатък 700т Депо за опасни отпадъци на 

Химко 
 Утайки от 

декарбонизирането след 
механично филтруване в 

количество 

13000т Депо за опасни отпадъци на 
Химко 

 Изолационни материали 
без азбест 

400т Регионално депо за ТБО 

 Серен шлак и шлам 5200т Депо за опасни отпадъци на 
Химко 

8. «Хемус М» АД, Мездра Отпадъци при преработка 
на скално-облицовъчни 

материали 

7489т 2894т-продадени на 
физически лица, останалите 

4595т в собствено 
хвостохранилище на 

територията на фирмата 
9. «Надин транс» ООД, 

база Мездра 
Мед, бронз, месинг 

Алуминий 
Желязо и стомана 
Смеси от метали 

 «Юмикор», Пирдоп 
Белгия 

«Стомана», Перник 
в контейнери 

10
. 

«Джордан 2001» ЕООД, 
Враца 

Отпадъчно желязо 3050т Кремиковци 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

11
. 

«Вархим» ЕООД, 
Мездра 

Отпадъци от баластра и 
скални материали 

6480т 1500т продадени, останалите 
депонирани на стара кариера 

12
. 

ВиК ООД, Враца Утайка от третиране на 
битови отпадни води 

550т Депониране на място 

13
. 

Автобусен и 
тролейбусен транспорт, 

Враца 

Стари гуми 13т Депонирани на място 

14
. 

«Сънитекс» АД, Мездра Отпадък от прежда 22т Депо за ТБО 

15
. 

«Враца старт» АД, 
Враца 

Формовъчна смес 60т Депо за строителни отпадъци 

16
. 

«Елисейна» АД 
 

Оловен шлам 4500т На табани на 
Черен шлам 6000т площадката на 

дружеството 
 

Шлака 400000т 
Инертни отпадъци 30000т 

Отпадъци от обработка на 
медни руди, калциев 

сулфати разтвори 
съдържащи сулфати и 

сулфити 

165000т 

   

Разрешение 

Лицата извършващи оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и дейности по събиране, съхранение и 
транспортиране на опасни отпадъци следва да притежават разрешение, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО/Закона 
за управление на отпадъците/. За съхранение и транспортиране на неопасни отпадъци се изисква издаване на 
регистрационен документ. 

Разрешителни за дейности с отпадъци, издадени през 2011год. 

1. “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД, гр.Козлодуй       № 05 -ДО–72-02 / 03.01.2011г. 

2. “Екорек България” ЕООД, с.Бели Извор       № 05 - ДО–169-00 /24.01.2011 г. 

3. “Центромет” АД , гр.Враца        № 05 - ДО –73 -01/ 31.01.2011 г. 

4. “Андонов” ООД, гр.Враца        № 05 - ДО – 64 –04/ 07.02.2011 г. 

5. “Анди” ЕООД,  гр.Враца        № 05 - ДО – 76 – 01/08.03.2011 г. 

6. “Перла Сервиз Плюс” ЕООД, с.Световрачене, област София    № 05 - ДО –170 –00/ 08.03.2011г. 

7. „Кастех-БГ” ООД, гр.Враца        № 05-ДО-171-00 / 20.04.2011г. 

8. „Метал Транс 2005” ЕООД, гр.Враца       № 05-ДО-127-01/ 26.04.2011г. 

9. „България Интернешънъл 2010” ЕООД, гр.Враца     № 05-ДО-172-00/ 16.06.2011г. 

10. „Йордан Кръстителски-Джордан 2001” ЕООД, гр.Враца    № 05-ДО-71-03 / 25.07.2011г. 

11. ЕТ „Георги Костов 2004”, гр.Враца       № 05-ДО-173-00/24.10.2011г. 
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12. “Аск Бул” ООД, гр.Враца        № 05-ДО-66-03/ 25.11.2011г. 

13. “Акет Пласт” ООД, гр.Бяла Слатина       № 05-ДО-165-01/25.11.2011г. 

 

Регистрационни документи за дейности с отпадъци, издадени през 2011 г. 

1. ”Химремонтстрой Враца БГ” ЕООД, гр.Враца      № 05 - РД – 82 – 00/31.03.2011г 

2. ”Балекс- Ресайклинг” ЕООД, гр.Враца       № 05 - РД – 83 – 00/06.04.2011г 

3. ”МВ-94” ЕООД, гр.Враца        № 05 - РД – 84 – 00/ 17.05.2011г 

4. ”ГАМС СТРЕЙТ” ЕООД, гр.Враца       № 05 - РД – 85 – 00- 20.05.2011г 

5. ”Ивагус” ЕООД, гр.Враца        № 05 - РД – 86 – 00/ 06.06.2011г 

6. ”Магтим Кат Ресайклинг” ООД, гр.Враца      № 05 - РД – 87 – 00/ 05.07.2011г 

7. „АЦИ Транс 70” ЕООД, гр.Бяла Слатина       № 05 - РД – 88 – 00/27.10.2011г 

 

Издадени удостоверения по чл.55, ал.3 от ЗУО за съответствие на площадките за получаване на лиценз от МИЕТ 
за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали през 2011 год. 

1 „Надин-З” ЕАД, гр.София        Изх.№В-202/ 07.02.2011 г. 

2 “Реалспед” ЕООД, гр.София        Изх.№В-587/ 06.04.2011 г. 

3 “Пировски” ООД, гр.Мизия        Изх.№В-596/ 06.04.2011 г.. 

4. “Никсметал Груп” ЕООД, гр.Ботевград       Изх.№В-1585/ 12.09.2011 г.. 

5. “ВИН” ООД, гр.Враца         Изх.№В-2154/ 21.11.2011 г.. 

6. “Метал-Транс 2005” ЕООД, гр.Враца       Изх.№В-2400/ 13.12.2011 г.. 

7. “ИВЕ – М - 2007” ЕООД, гр.Враца       Изх.№В-2401/ 13.12.2011 г.. 

 

17 площадки с програми 

На територията на общини Враца и Мездра са разположени 17 обекта, които водят отчетност на образуваните 
отпадъци и са изготвили програми в съответствие с изискванията на чл. 24 на ЗУО и Наредба № 10/1998 г- на МОСВ. 

Информационните карти след обработка и преглед в Регионалната Инспекция по околна среда и води - Враца се 
изпращат до Изпълнителната Агенция по околна среда. 

 

Депа за производствени и опасни отпадъци 

4 регистрирани депа 

На територията на общини Враца и Мездра има регистрирани 4 депа за производствени и опасни отпадъци - 
«Холхим» АД, «Химко» АД, «Хемус-М» АД и «Елисейна» АД. Към 2004-07-05 нито едно от депата не отговаря на 
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нормативните изисквания за опазване на околната среда. Срока за привеждане или изграждане на депа в 
съответствие със съвременните екологични изисквания е 2006 - за депа за опасни отпадъци и 2009 - за депа за 
битови и производствени отпадъци. 

Холхим АД 

С цел ликвидиране на отрицателното влияние на натрупаните в "Холсим" АД отпадъци от азбесто-циментовото 
производство е изготвен проект за техническа и биологична рекултивация на две депа с обща площ 113 дка и 
количествено натрупване на отпадъци 370000 м

3
. До момента е извършена техническата рекултивация на депата, 

приета с ДПК, предстои биологичната. Дружеството има разработено инвестиционно предложение за 
оползотворяване на стари автомобилни гуми и други видове отпадъци в пещите за производство на клинкер. 

 

Химко АД 

Депото за опасни отпадъци на Химко АД се намира в м. Косталевски връх и се експлоатира от 1990 год. На него се 
депонират серен шлак и шлам. До момента натрупаните количества са от 5 200 тона. В предходните години на 
депото са депонирани и неопасни производствени отпадъци - утайки от декарбонизирането след механично 
филтруване в количество 13 000 тона и солеви отпадък 700 тона, отпадък получен при изпарение на перлита при 
водоподготовката на ХВО. От 2002 год Химко АД не работи и на депото не се депонират нови отпадъци.  

Хемус M АД 

В депото за производствени отпадъци (шламохранилище) на Хемус М АД се депонира шлам, получен при обработка 
на скално-облицовъчни материали. Намира в м. "Искъра", на 500 м югоизточно от гр.Мездра и заема площ от 43 
дка. Натрупаните количества до момента са 187 000 м

3
 

Елисейна АД 

Производствените и опасни отпадъци от Елисейна АД се депонират на няколко табана. Дружеството не извършва 
производствена дейност от м.септември 2001 год. Натрупаните количества са както следва: 

 оловен шлам 4500 тона; 

 черен шлам - 6 000 тона; 

 шлака - 400 000 тона;  

 Инертни отпадъци - 30,000 тона; и 

 отпадъци от обработка на медни руди, калциев сулфат и разтвори съдържащи сулфати и сулфити - 165 000 
тона. 

Основните потоци отпадъци, които се оползотворяват на територията на РИОСВ-Враца са метали и пластмаса. 
Лицата извършващи тези дейности притежават разрешение по чл.37 от ЗУО. 

Фирмите за преработка на черни и цветни метали са: “Центромет”АД, гр.Враца (за черни метали), “Враца-Старт”АД, 
гр.Враца (за черни метали),”РТР”ООД гр.Враца (за черни метали), “Технос” ООД, гр.Враца (за черни метали), 
“Българска леярна” ООД, гр.Враца (за черни метали), “Вария” ООД, гр.Роман, “Хидротекс” ЕООД Мездра, “Акет 
Пласт” ООД- Б. Слатина (за пластмаса) и др. 

След направената реконструкция на действащите инсталации на “Холсим” АД от началото на 2007 год. започна 
изгаряне на отпадъци ползвани, като алтернативни горива в циментовите пещи. За 2011г. са изгорени 6252,18 тона 
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гуми, 1112,36 тона месокостно брашно от екарисажите в гр.Шумен и гр.Варна, 28819,52 тона нерециклируеми 
отпадъци от пластмаса, хартия и дърво и 4553,14 тона слънчогледови люспи  

На територията на РИОСВ-Враца са регистрирани 3 депа за производствени и опасни отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП 
“Хименерго” и “Метизи” АД/.  

Депото за нерадиоктивни производствени и битови отпадъци, генерирани в защитената зона на АЕЦ “Козлодуй” е 
изградено и се експлоатира съгласно нормативните изисквания. Депото е в експлоатация от 2001 год. с площ 11,385 
дка и капацитет 45 080 м3. Средногодишно се депонират около 1 100 т отпадъци. Общият обем на отпадъците 
обезвредени до момента е 12 724 т при средна мощност на отпадъчното тяло 4 м. 

Шламохранилището на “Метизи” АД, гр.Роман е преустановило експлоатация. Отпадните води са включени в 
оборотен цикъл. Отделения шлам се събира в 3 броя съществуващи трихтери, намиращи се на площадката на 
фирмата. Имат изготвен план за мониторинг на подземни води и план за рекултивация на шламохранилището. При 
извършената проверка през 2011г. се констатира че на шламохранилището е почти завършена техническата 
рекултивация в източната му част. Техническата рекултивация на шламохранилището се извършва с доста бавни 
темпове, поради големия му обем и стръмни склонове, които възпрепятстват работата на техниката. Друга причина 
е ограничените финансови и човешки ресурси. Производството на фирмата е минимално и по-голямата част от 
персонала е освободена, което е в резултат на задълбочаващата се икономическа криза за този отрасъл на 
промишлеността. 

Депото за ПО и ОО на „Камибо” ЕООД гр.София – ТП „Хименерго”, гр.Враца не се експлоатира от 2002 год. Фирмата 
е с преустановена производствена дейност от 2007 год. Дейности по условията на утвърдения план не се извършват, 
за което на фирмата през последните години са наложени две имуществена санкция. 

Разрешени проблеми с производствени и опасни отпадъци: 

 Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от разрешителен и 
регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и състава на формираните от 
предприятията производствени отпадъци, както и тяхното последващо движение за преработка или 
обезвреждане; 

 По големите предприятие се проверяват на комплексен принцип, т.е. по всички компоненти на околната 
среда, което води до по ефективен контрол и по голяма ангажираност от фирмите към екологичното 
законодателство; 

 През последните години не са идентифицирани и констатирани груби нарушения на ЗУО от фирми 
третиращи производствени и опасни отпадъци;  

 Извършени са съвместни проверки с представители на ОД «Полиция»-Враца на пунктове за изкупуване на 
отпадъци от черни и цветни метали.Проверките са във връзка със зачестилите кражби на метално 
оборудване от ЖП, Електро и ВиК инфраструктурата и предаването му в изкупвателните пунктове.Не бяха 
констатирани нарушения при тези проверки. 

 

Основни нерешени проблеми с производствени и опасни отпадъци: 

 При проверка през 2011г на площадката на “ЧЛК Инвест” ООД- гр.Враца e констатирано липсата на 
инвентаризираните през 2006г. кондензаторни батерии, съдържащи полихлорирани бифенили (1292 бр. 
кондензатори КС2 и 530 бр. кондензатори КС3К с общо количество около 100 тона). За съдействие за 
установяване на превозвача, новото местонахождение или новият собственик на въпросното оборудване е 
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сезирана Районна прокуратура-Враца и ТД „Национална сигурност”-Враца.По случая е образувано 
наказателно производство, което не е приключило. 

 Неразрешен проблем остава генерираните опасни отпадъци от домакинствата- луминисцентни тръби, 
батерии, флакони и опаковки замърсени с опасни в-ва и др. В повечето случай тези отпадъци попадат в 
потока на битовите отпадъци.Основна причина за това е, че общините не са определили места за събиране 
на тези видове отпадъци 

 Проблем са нерегламентираните пунктове за разкомплектоване на ИУМПС- в повечето случай те са на 
физически лица, които не притежават разрешителни за дейности с отпадъци и трудно се идентифицират; 

 

Опаковки и отпадъци от опаковки 

Най често използваните материали за производство на опаковки и опаковане на стоки са хартия и картон, 
пластмаси, стъкло, алуминий, метали, дърво, текстил, композитни материали. В района на областта повечето от 
лицата, пускащи на пазара опаковани стоки са малки и средни предприятия и цехове за преработка на месо, мляко, 
безалкохолни напитки, както и работилници за сладкарски изделия и хляб. Цеховете за шивашки услуги работят 
главно на ишлеме и не продават стоки в страната. 

В съответствие с изискванията на чл.11 и чл.36 от ЗУО и изготвения график за проверка на лицата, които се явяват 
производители и вносители на опаковани стоки, за разглежданият период са проверени 106 обекта, като 
проверките са главно за изпълнение на дадени предписания за изготвяне на годишна справка декларация за 
пуснатите на пазара опаковки, изготвяне на актуализирана вътрешно-фирмена спецификация и новите образци за 
месечна справка декларация за пусканите на пазара опаковки в съответствие с новата Наредба за определяне на 
реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 
разпространени отпадъци (ДВ 53/2008). 

В колективни организации членуват 61 броя фирми производителки и вносителки на стоки предлагащи на пазара 
стоки в опаковка; 45 фирми заплащат такса на ПУДООС, като това са главно производители на хляб, сладкарски 
изделия и безалкохолни напитки, чиито опаковки са в доста малки количества. 

На територията контролирана от РИОСВ Враца, няма лица изпълняващи задълженията си индивидуално по 
отношение на опаковани стоки и опаковки. 

 

7.6.4 Болнични отпадъци  

Здравните заведения в региона имат разрешителни за дейности с болнични отпадъци, представили са програми за 
управление на отпадъците и имат заверени отчетни книги. На територията на област Враца няма инсталации за 
третиране на болнични отпадъци.Средногодишно се образуват около 20-22т опасни болнични отпадъци. 
Помещенията за временно съхранение на болничните отпадъци, отговарят на изискванията за безопасно 
съхранение /самостоятелни и заключващи се складове, вентилирани , осигурена течаща вода, керамичен под и 
т.н../  

Здравните заведения имат сключени договори с фирмите „МЛ България” ЕООД, “Жоси-Р ”ЕООД, Търговска лига – 
НАЦ, "Медиком" ЕООД – София и др. За транспортиране и обезвреждане на болнични отпадъци.  

В болницата в община Мездра работи сметогорна пещ за изгаряне на болнични отпадъци с капацитет 120 кг/час. 
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7.6.5 Специални типове отпадъци  

В програмите си, общините да се ангажират с кратки срокове за определяне на площадки и осигуряване на система 
за разделно събиране на употребявани луминесцентни лампи, излезли от употреба МПС, батерии, моторни масла, 
както е постановено в закона за управление на отпадъците.  

Луминесцентни лампи от компаниите 

Отпадъците от луминесцентни лампи, които са генерирани от компаниите се събират и съхраняват на тяхна 
територия на определените за тази цел места. Компанията, която има разрешение за тази дейност - БалБок 
Инженеринг - купува лампите. По настояще общините не са определили площадки за събиране и временно 
съхраняване. 

Употребявани масла  

Фирмите в региона след чиято дейност се генерират отработени моторни масла са обхванати от разрешителния 
режим по ЗУО. Разделно събраните масла се съхраняват в специализирани съдове /цистерни, варели и др/ и се 
предават на лицензирани фирми за транспортиране и последваща преработка. За събиране и транспорт на 
отработени масла разрешение притежава – “Анди” ЕООД, Враца. За 2011г. фирмата е събрала 13.315 т, които са 
предадени на “Лубрика“ ООД – Русе за оползотворяване. 

Отпадъци от батерии и акумулатори 

Отработените оловни акумулатори се събират, съхраняват и транспортират от компании, които имат разрешение по 
чл 37 от Закона за управление на отпадъците и лиценз от МИ.  

На територията на областта са регистрирани няколко фирми за изкупуване на акумулаторен скрап (”Косаня”, 
“Пировски” и “Андонов” – гр.Мизия; “Надин-Комерс”- база Мездра; “Ровотел Стийл” ЕООД, “Й.Кръстителски-
Джордан-2001” ЕООД, “Гео Метал Трейд” ООД, “Металком Инвест”ЕООД, Враца, “Метал Транс” ЕООД, Враца 
“Акумитрейд”-Враца и „АЖМ-Груп” ЕООД); които в последствие предават на “Монбат” - Монтана и “КЦМ”-Пловдив 
за рециклиране.. 

Излезли от употреба МПС 

Въпросът свързан с излезлите от употреба МПС все още не е разрешен. Основната причина поради, която 
дейностите свързани с излезлите от употреба МПС не са изпълнени е поради липса на площадки за събиране и 
съхраняване на излезли от употреба МПС; което е в правомощията на общинските администрации. 

Отпадъци от електронно и електрическо оборудване 

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 
транспортиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване (ДВ 36/2006) транспонира на Директива 
2002/96/ЕС за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и Директива 2002/95/ЕС за 
ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). 
Лицата пускащи на пазара ЕЕО отговарят за разделното събиране, транспортиране, временно съхранение, 
предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на излязлото от употреба ЕЕО. Те трябва да осигурят 
събиране на ИУЕЕО в количество, което се равнява на не по-малко от 4 кг/жител/годишно. 
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На територията на област Враца няма регистрирани лица пускащи на пазара електронно и електрическо 
оборудване. Големите магазини за бяла и черна техника (Техномаркет; Технополис; Зора) са филиали на големи 
търговски вериги, които членуват в колективна организация по оползотворяване “Екобултех” АД. 

Съгласно чл.23 от Наредбата за електронно и електрическо оборудване, кметовете на общините определят 
площадки за временно съхранение на ИУЕЕО, организират дейностите по събиране, временно съхранение и 
предаване за последващо третиране, като сключват договори с лица притежаващи разрешения за извършване на 
дейности с отпадъци За тази цел кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, 
образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се изготвя съвместно с лицата с които 
общината има подписан договор и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване . 

 

7.6.6 Опасни отпадъци 

Предприятия и фирми, класифицирани като предприятия и/или фирми с нисък рисков потенциал (ПСНРП) или като 
предприятия и/или фирми с висок рисков потенциал (ПСВРП) по реда на чл. 104 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) които съхраняват опасни химични вещества по-големи от посочените в приложение № 3 на ЗООС: 

 „Камибо” ЕООД – ТП „Хименерго”- висок рисков потенциал 

 „Нафтекс петрол” ЕООД – петролна база Враца – нисък рисков потенциал 

 „Булгартранзгаз” ЕАД – София и земно газово хранилище с.Чирен- висок рисков потенциал 

 „Никас”ООД- София, с. Лиляче- висок рисков потенциал 

 

Други големи предприятия в които се съхраняват или използват опасни химични вещества, който се контролират от 
съответните органи: 

 „Месер- България” ЕООД 

 „Вратица” ООД 

 „Свежест” ООД 

 „Холсим- България” АД 

 „Ново „Химко” АД 

 „Химем” ЕООД 

 „Никас” ЕООД 

 „Камибо” ЕООД – ТП „Хименерго” 

 „Нафтекс петрол” ЕООД 

 „Булгартранзгаз” ЕАД 

 „Никас”ООД- София, с. Лиляче 
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7.6.7 Начин на третиране на отпадъците, съоръжения, местонахождения, население, обхват на 
организирано сметосъбиране 

Регионалното депо за битови отпадъци се експлоатира от м.октомври 2000 год. и е предназначено за събиране на 
битовите отпадъци от всички населени места на общините Враца и Мездра. Депото е определено с комисия според 
изискванията на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата, Правилника за неговото приложение и 
други нормативни актове, с осигуряване на контрол при внасяне и складиране на отпадъците и  съответните мерки 
за безопасност.  То е контролирано. 

Регионалното депо за ТБО е охраняемо и на него се извършва екологосъобразно депониране на битовите отпадъци. 
Депото разполага с елекронна везна за измерване на отпадъците, контролно - пропускателен пункт; стопански двор 
с административна сграда, гаражни клетки за експлоатационните машини, работилница, пречиствателно 
съоръжение за отпадните води, дезинфекционен трап, помпена станция за инфилтрата, наблюдателни кладенци за 
подземни води, газови кладенци за отвеждане на биогаза.  

По проект се състои от четири клетки, първите две от които са изградени. Ръководи се от оператор и 5 човека 
обслужващ персонал. Охранява се денонощно. 

Приетите отпадъци се уплътняват с компактор и се запръстяват ежедневно. Регионалното депо за ТБО - Враца е 
изградено върху площ от 125 дка. Разделено е на четири клетки.  

Напълно изградени са клетки 1-1 и 1-2 с общ капацитет 163 080 м3. Съгласно проекта експлоатационния срок на 
Клетка 1-1 беше за 1 година. Поради доброто уплътняване на отпадъците, чрез компактор се постигна увеличаване 
на обемното тегло на отпадъците до 0.75 т/ м3 и се удължи срока на експлоатация на клетката до 5 год и 8 месеца. 
Количеството на депонираните отпадъци е 139 930 тона. От края на 2007 год. Клетка 1.2 е достигнала нивото на 
клетка 1.1 и БО се депонират едновременно в двете клетки до достигане на проектния капацитет от 163 080 м3. За 
2008 год. Депонираните битови отпадъци са 21 676 т от двете общини Враца и Мездра. 

Вертикална планировка на Регионалното депо за твърди битови отпадъци 
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ТОНАЖ ПО ГОДИНИ И ПРЕВЪРНАТ В МЕТРИ КУБИЧНИ / НЕУПЛЪТНЕН И УПЛЪТНЕН С КОМПАКТОР/ 

ГОДИНА ТОНА М³/НЕУПЛ М³/УПЛ  Процент на 
запълване на 
клетките 

2000 2368,000 7104 4052.38 1.48 % 

2001 11419,000 34275 19550.03 7.14% 

2002 12918,000 38754 22096.47 8.07% 

2003 13695,84 41087,52 23438.14 8.56% 

2004 17591,000 53853 30119.10 11% 
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2005 19092,90 57287,70 32665.53 11.93% 

2006 20698,94 62096,82 35431.01 12.94% 

2007 20109,880 60329,64 34417.92 12.57% 

2008 21675,94 65027,82 37101.26 13.55% 

ОБЩО 139 929,500 419 797,50 238 871.84 87.24 % 

 

ОБЕМ НА КЛЕТКИТЕ ПО ПРОЕКТ 

КЛ. 1.1 – 65 100 м³ + КЛ 1.2 – 163080 м³ = Общо  228 180 м³ 

Слягане 20 % ,  Общ обем - 273 810м3,  Запълнен обем – 238 871.84 м3, Ост. Капацитет – 34 938.16 м3 

За удължаване срока на експлоатация на депото има разработени идейни проекти и ОВОС за неговото разширение. 

Изградените клетки са изолирани с уплътнен глинен екран 0,75 м, 2 мм фолио и с геотекстил. Оборудвани са с 
дренажна система за отвеждане на инфилтрата, със съоръжения за осъществяване на мониторинг   върху 
компонентите на околната среда. 

Експлоатацията на изградената клетка показва, че експлоатационният й срок ще бъде удължен и може да достигне 
3 години. Това се дължи до голяма степен и на компактора, който уплътнява отпадъците 1 :  4.5 пъти. Качеството на 
услугата, което се осигурява от тази инсталация е много добро.    

За изграждането и експлоатацията на Регионалното депо има сключен договор между Община Враца и община 
Мездра. Според него делът на Община Враца в изграждането и ползването на депото е 75 % спрямо делът на 
община Мездра, който е определен на 25 %. За теренът, върху който е изградено депото и е собственост на община 
Враца, Мездра ще плаща годишни наемни вноски.  

Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД – междуобщинско предприятие, регистрирано от общините Враца и 
Мездра със собственост 75 % на Община Враца и 25 % на Община Мездра. Фирмата притежава комплексно 
разрешително КР 5 / 2004 г., издадено от МОСВ. През отчетната година 2007 г.  започна подготовката на 
документацията за изграждане на две нови клетки 2.1. и 2.2., както и сепарираща инсталация за битовите отпадъци. 
Обявен беше конкурс за изготвяне на проект и строителство на клетките. При направените проверки беше 
констатирано стриктно спазване на инструкцията за експлоатация на РДТБО. Всяка година оператора представя в 
РИОСВ и ИАОС доклад за резултатите от мониторинг на отпадни и подземни води. Мониторинга се извършва от 
Акредитирана регионална лаборатория – Враца, на база договор с Община Враца. 

Изготвен е Работен проект за изграждането на кл. 2.1 на Регионалното депо и „Идеен проект за сепарираща 
инсталация, част от регионална система за управление на отпадъци в местност „Шумака”, землище на гр. Враца” (на 
територията на Регионалното депо за ТБО). Има издадено решение по ОВОС от 1996 г. (за територията на цялото 
Депо, като до сега са изградени и в експлоатация до момента  клетки 1.1 и 1.2) . Клетка 2.1, която предстои да бъде 
изградена е в границите на съществуващото Депо, за което има издадено Решение по ОВОС. С Решение № 5-Н1-И0-
А0/2010 г. на Министерство на околната среда и водите е издадено Комплексно разрешително на „Регионално депо 
за неопасни отпадъци на общини Враца и Мездра”, включващо клетки 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Избор на изпълнител и 
строителен надзор ще бъде проведен след приемането на доклада за съответствие на проектите със съществените 
изисквания към строежите и издаване на разрешение за строеж. 
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През 2009 г е изготвен Работен проект за изграждането на кл. 2.1 на Регионалното депо и „Идеен проект за 
сепарираща инсталация, част от регионална система за управление на отпадъци в местност „Шумака”, землище на 
гр. Враца” (на територията на Регионалното депо за ТБО). Има издадено решение по ОВОС от 1996 г. (за територията 
на цялото Депо, като до сега са изградени и в експлоатация до момента  клетки 1.1 и 1.2) . Клетка 2.1, която 
предстои да бъде изградена е в границите на съществуващото Депо, за което има издадено Решение по ОВОС. С 
Решение № 5-Н1-И0-А0/2010 г. на Министерство на околната среда и водите е издадено Комплексно разрешително 
на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Враца и Мездра”, включващо клетки 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Избор 
на изпълнител и строителен надзор ще бъде проведен след приемането на доклада за съответствие на проектите 
със съществените изисквания към строежите.  

Съгласно плана за закриване на нерегламентираните сметища за битови отпадъци през 2008 год. бяха закрити и 
рекултивирани 5 броя нерегламентирани сметища в селата Баница, Лютаджик, Власатица и Лиляче, почистената 
площ е около 75 дка. след включване на селата в системата за организирано  сметосъбиране и извозване на 
отпадъците до Регионалното депо за ТБО - Враца. Към 2010 г. в Община враца не съществуват нерегламентирани 
сметища. 

 

За намаляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

(1)  (1) Да се разработват и прилагат програми за включване на населението в управлението на отпадъците; 

(2) (2) Да се изгради междуобщинско дружество за управление на отпадъците в регион Враца – Мездра; 

(3) (3) Да се  разшири и оборудва  системата за разделно събиране на отпадъци, организация за ефективност; 
Разделно да се събират опасните отпадъци от бита; 

(4) (4)  Да се рекултивират след запълване на клетки на Регионалното депо; 

(5) (5) Да се създаде адекватен административен потенциал за управление на отпадъците, включително 
инспекторат, който да се грижи за спазване хигиенните норми от страна на гражданите и фирмите на 
територията на общината. 

 

7.6.8 Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с отпадъците на 
територията на РИОСВ 

Основни положителни констатации, проблеми, препоръки и предложения за решаване/преодоляване на 
проблемите. 

През 2011г се забелязва чувствително подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване 
количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските 
сметища за битови отпадъци. 

Всички общини от региона имат разработени и приети на заседания на Общинските съвети Програми по опазване 
на околната среда и Общински планове за развитие, в които са разработени краткосрочни и дългосрочни планове 
за действие в областта на управлението на отпадъците. Налице е все по-активно участие на общинските 
администрации в разработване на проекти с екологична насоченост. 
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Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от разрешителен и регистрационен 
режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и състава на формираните от предприятията 
производствени отпадъци, както и тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане. 

Добра координация на действията с други институции при извършване на проверки-РЗИ, Общини, РПУ, Областна 
администрация и др.  

Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а именно незадоволителни 
действия от страна на повечето общини по отношение другите отпадъчни потоци – отработени масла, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, негодни за употреба луминисцентни 
лампи и батерии. 

Не се почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци, което е задължение на собтвениците на пътищата, 
съгласно именение и допълнение на ЗУО. Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на  
нерегламентирани места в общините и около пътищата.  

Необходимо е намаляване количеството на отпадъците, който се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на 
сепариране и компостиране на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната 
община. 

Препоръки и предложения за решаване/преодоляване на проблемите. 

Да се засили контрола на фирмите третиращи отпадъци, чрез увеличаване честотата и времетраенето на 
проверките. 

Подобряване взаимодействието с други институции по отношение обмена на информация. 

Информиране на всички заинтересовани за новоприетите и променени наредби и закони в областта на отпадъците 
– срещи и кръгли маси с еколозите на общините, както и с кметовете на населените места от общините, 
представители на фирми от различни браншове. 

Оказване на помощ и съдействие при разработване на програми и проекти на общини, фирми, НПО, училища и др. 

7.7 Източниции на замърсяване – категоризация по типове 

 

Основни замърсители на въздуха на територията на Община Враца 

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Враца е функция от въздействието на 
климатичните фактори и емисиите на вредни вещества, главно от местни източници – от промишлената дейност на 
предприятията, от горивните уредби, бита и транспорта.  

На територията на гр. Враца са обособени три промишлени зони: Северна, Северозападна и Югоизточна, всяка от 
които има своя дял в замърсяването на въздуха. 

Особен принос към общото замърсяване на въздушния басейн на гр. Враца се пада на югоизточната промишлена 
зона, в която се намира ОЦ”Младост”и др. С газифицирането на Отоплителната централа са премахнати 
емитираните от дейността й количества серен диоксид. 
В северозападната  промишлена зона са разположени предприятияна хранително-вкусовата промишленост – млеко 
и месопреработване, които са спо-малък дял в общото замърсяване на въздуха над града.  
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В Северната промишлена зона се намират “Веслец-91” ЕАД, парокотелната инсталация на “Вратица” АД, “ОМК-ММ” 
АД, ТЕЦ – “Градска”, “ОМК – ТУУЛС” АД, “Враца – Старт”АД, ЕАД “Дъб”, “Центромет” ЕАД и др. От изброените 
работещи предприятия в атмосферния въздух се емитират азотни оксиди, прах, серен диоксид, въглероден оксид и 
въглероден диоксид.  

Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, 
въглероден диоксид и ФПЧ10. За запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови частици допринасят и 
износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите комунални дейности (уличната мрежа на 
гр. Враца се мие частично един път в годината; техниката за метене и оросяване на улиците е стара и амортизирана) 
и силният недостиг на средства за развитие на модерно и ефективно комунално стопанство. 

Замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди, прах, серен диоксид, въглероден оксид и въглероден диоксид 
се формира в района на с. Чирен от работата на асфалто-смесителната инсталация на “Пътстройинженеринг” ЕООД 
– Враца. Същите замърсители се формират в района на с. Паволче при работа на асфалтосмесителя на “Инжстрой” 
ЕООД – Враца. Замърсяването на въздуха в района на селото е в по-малка степен  поради малкия капацитет на 
съоръжението. 

В селата Згориград, Челопек, Лютаджик, Бистрец, Косталево, Веслец, Тишевица, Вировско, Горно Пещене, Мало 
Пещене, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Оходен, Чирен, Девене, Три кладенци и Лиляче няма производствени 
дейности, водещи до замърсяване на околната среда. 

 

Основни дефиниции при осъществяване контрол чистотата на въздуха: 

“Приземен слой” – атмосферния въздух на височина до 100м. от повърхността на Земята. 

“Замърсяване на атмосферния въздух”- всяко постъпване на вредни вещества /замърсители/ в него. 

“Вредно вещество (замърсител)”- всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека в атмосферния въздух, 
което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на населението и/или околната среда. 

“Емисия”- изпускане на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух. Точката или повърхността, откъдето 
се осъществява изпускането, се нарича източник. Емисията се определя като маса на дадено вредно вещество за 
един кубически метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество при нормални условия. 

“Организирано изпускане”– е това, при което веществата се отвеждат в атмосферния въздух чрез изпускащо 
устройство- комин, газоход, канал и др. 

“Неорганизирано изпускане”– е това, при което в атмосферния въздух веществата се отделят разсредоточено от 
дадена площадка- товарно–разтоварни площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна 
технологична апаратура и др. 

“Ниво”- определена стойност за концентрацията на даден замърсител. 

“Пределно допустима концентрация (ПДК)”- максималната концентрация на вредно вещество, която за определен 
период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху човека и неговото потомство. 

“ Максималната еднократна пределно допустима концентрация (ПДК 

м.е.)” – допустимата краткосрочна концентрация за определен замърсител в продължение на 30- или 60-минутна 
експозиция. 
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“Максималната еднократна концентрация” - най високата от краткосрочните концентрации за определен 
замърсител, регистрирани в даден пункт за определен период на наблюдение. 

“Средноденонощната пределно допустима концентрация (ПДК ср.дн.)”– допустимата концентрация в 
продължение на 24-часова експозиция. 

“Средноденонощната концентрация”– средната аритметична стойност от еднократните концентрации, 
регистрирани неколко кратно през денонощието или тази , отчетена при непрекъснато пробовземане в 
продължение на 24 часа. 

“Средногодишната пределно допустима концентрация (ПДК ср.год.)”- 

допустимата концентрация в продължение на едногодишна експозиция. 

“Средногодишната концентрация”- средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, 
регистрирани в продължение на една година. В графичен вид са представени измерените средногодишни 
концентрации на някои от основните замърсители характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния 
въздух на гр. Враца: 

Финни прахови частици – ФПЧ10 /твърди частици с големина по– малка от 10 ųm/- сновни източници на прах са 
твърдите горива за отопление с високо пепелно съдържание, което в някои случаи надвишава 50%. За показателя 
няма представителни данни от пункт “РИОСВ-Враца”. През годината АИС-Враца е регистрирала концентрации над 
средноденонощната норма /СДН/ в 89 дни /в 78 дни през зимните месеци/, което се дължи основно на 
използваните горива за отопление в битовия сектор и некачествени пътни настилки. От приложената графика се 
вижда, че по показателя не е спазена средногодишната норма /40, 95мкг/м3 при норма 40 мкг/м3 /. 

Общ суспендиран прах – През 2008г. не е регистрана концентрация по показателя над средноденонощната норма. 
Но се наблюдава за периода по години тенденциозно повишаване на праховото замърсяване. 

Средно месечни концентрации на прах по имисии в атмосферния въздух за                                                    

2006, 2007, 2008, 2009 г.
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Серен диоксид - Основни източници са: химическата промишленост и процесите на изгаряне на твърди и течни 
горива с високо сярно съдържание, което за твърдите горива достига до 3,9%, а при течните варира от 0,2 до 3,5%. 
Серният диоксид и азотните оксиди са основните компоненти на киселинните дъждове. Наблюдава се намаляване 
на СДН по този показател. Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се формират при 
изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на 
природни горива (ТЕЦ, битови източници). Металургията и химическата промишленост също са източник на 
замърсяване със серен диоксид. SO2 и NОx са основни компоненти на "киселите дъждове".  

Средно месечни концентрации на SO2 по имисии в атмосферния въздух за 

2006, 2007, 2008, 2009 г.
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1,79

1,15

0,92

2006

2007
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2009

 

Азотен диоксид- основни източници са горивните процеси в индустрията и моторните превозни средства. Образува 
се и в почвата вследствие действието на микроорганизмите. Взаймодействието му с въглеводородите /от парите на 
бензина и метана/ води до образуването на т. нар. смог. През последните години се наблюдава леко повишение на 
СДН. 
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Средно годишни концентрации на NO2 за периода 2005, 2006, 2007,2008, 2009 г.
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Сяроводород- основен източник е химическата промишленост. Инсталациите към Сяровъглеродно производство 
към “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” Враца не са работили през 2008г. В природата големи количества се образуват 
при процеси на биологично разлагане. Няма регистриране превишения на СДН по показателя от пункт “РИОСВ-
Враца”. Изчислената средногодишна концентрация за 2008г. е под прага на откриване /0,002мг/м3/. 

Средно годишни концентраци на H2S за периода 2005, 2006, 2007 г.

0,0017

0,002

0,00095

2005

2006

2007

 

 

Амоняк- Основните източници са: производството на химични продукти /азотни торове/, селскостопанската 
дейност и депонирането на отпадъци. Основният източник на амоняк в атмосферния въздух на гр. Враца– 
“Химко”АД, е с преустановена производствена дейност от м. септември 2002 г. Изчислената средногодишна 
концентрация за 2008 г. е под прага на откриване /0,016мг/м3/. 
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Средно годиши концентрации на NH3 за периода 2005, 2006, 2007 г.
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0,0023
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Въглероден оксид- Основни източници са: битовото отопление на твърди горива, транспорта, горивните процеси в 
индустрията и горските пожари. Наблюдава се намаляване на концентрацията във въздуха. Няма регистрирани 
превишения на СДН по показателя през 2008г. и тенденционно намаление за 2009 г. Най-голям източник на СО е 
автомобилния транспорт - над 65 % от общото емитирано количество за страната. Въглеродният оксид e газ без 
цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ. Представлява един от най-широко разпространените 
атмосферни замърсители, който се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали.Най-голям 
източник на СО е автомобилния транспорт - над 65 % от общото емитирано количество за страната. Влияние върху 
човешкото здравеВъглеродният оксид прониква в организма при вдишване.  

Средно годишни концентрации СО за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.

0,865

0,839
0,51

0,468

0,501

2005

2006
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Озон – Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения в 
атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният 
замърсител- озон. Няма регистрирани превишения на праговата стойност за информиране на населението по 
показателя през 2008 г., но от 2005 г. Се наблюдава тенденциозно повишение. 

Озонът е един от токсичните компоненти на смога. Днес е известно и, че озонният слой в земната атмосфера е 
основният "щит", който предпазва Земята от опасното ултравиолетово слънчево лъчение. Озонът (от гръцката дума 
озеин, означаваща "изпускам мирис") е миризлив газ. Макар, че съставлява средно само 0.000005% от земната 
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атмосфера, озонът има изключително важно значение за всичко живо - растения, животни и хора. Озонът се 
разпръсква в цялата стратосфера, която в атмосферата заема пространството от 20 до 50 км над земната 
повърхност. 

 

Средно годишни концентрации на О3 за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.

45,31

38,53

52,44

58,74

60,13
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ФПЧ10- През 2008 и 2009 г. се наблюдава леко надвишаване на СГН. Прахът е основен атмосферен замърсител на 
въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови 
частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - 
модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах 
са промишлеността, транспорта и енергетиката. С Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1999 г.), (изм. и доп. ДВ, бр. 86/2005 г.) са 
приети ПДК за фини прахови частици. Въведените пределно допустими концентрации (ПДК) целят предпазване от 
техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови 
частици:  

ПДК за фини прахови частици /ФПЧ10/: 

- СДН - 50 мкг/м
3
 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно); 

- СГН - 40 мкг/м
3
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Средно годишни концентрации на ФПЧ10 за периода 2005, 2006, 2007, 2008, 
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През 2008г. на територията на Общината са извършени 17бр. проверки на Дружества, източници на емисии в 
атмосферния въздух, като по значими от тях са: 

”Холсим (България) ”АД, с. Бели Извор, общ. Враца, Дружеството е специализирано в производството на цимент. 
При извършени емисиионни замервания на Втора технологична линия за производство на цимент,Скарен 
охладител към нея, Въглищна мелница, Циментови мелници №№ 1,2 и 3 и Суровинна мелница не са установени 
концентрации на изпусканите вредни вещества над пределно допустимите норми. Ежемесечно в РИОСВ – Враца, 
съгласно изискванията на Наредба № 6 на МОСВ / ДВ, бр.31/1999г./, се представят месечни отчети за оценка на 
резултатите от СНИ извършвани на емисиите изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на: Втора 
технологична линия за производство на цимент, Скарен охладител към нея, Въглищна мелница, Циментова 
мелница№1, Циментова мелница№2, Циментова мелница№3 /въведени СНИ от м. Юли 2008г. / и Суровинна 
мелница. За действащите подобекти има представени и утвърдени годишни Доклади с резултатите от СНИ за 2007г. 
Във връзка с Наредба №6, Дружеството е извършило и СПИ /собствените периодични измервания/ на 34бр. под 
обекти, чиито контрол е залегнал в издаденото Комплексно разрешително. Съгласно условията в издаденото 
Комплексно разрешително, Дружеството извършва СПИ на Втора технологична линия за производство на цимент по 
показателите хлороводород, флуороводород, диоксини и фурани, антимон, арсен, олово, хром, кобалт, мед, 
манган, никел, ванадий, кадмий и талий и живак. Пробите се взимат от Хърватска лаборатория ”METROALFA” Загреб 
и се анализират от лаборатория в гр. Марибор, Словения . От изготвените и приети Доклади в РИОСВ-Враца е 
установено, че измерените концентрации на емитираните вредни вещества отговарят на нормите за допустими 
емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. 

“Топлофикация-Враца” ЕАД, гр. Враца - е специализирано в производството и пласмент на пара, топлинна и ел. 
енергия. През годината със занижен товар работиха: ТЕЦ ”Градска” и ОЦ ”Младост” на гориво природен газ. При 
извършените емисионни замервания, концентрациите на емитираните вещества са под ПДН. 

“Вратица” ООД, гр. Враца – специализирано в производството на текстилни изделия. При извършените емисионни 
замервания на паровата централа на гориво природен газ се установи, че концентрациите на емитираните вещества 
в атмосферния въздух са под ПДН. При извършеният емисионен контрол на “Екопроект”ООД, гр. Враца не са 
установени наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. 

Асфалтовите бази на територията на Общината работили периодично: 
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 Асфалтова база с. Чирен, общ. Враца към “Пътстройинженеринг”АД, гр. Враца - при извършеният емисионен 
контрол на асфалто-смесителната инсталация не са регистрирани наднормени концентрации на прах в 
атмосферния въздух, което се дължи на променената схема на пречистване на отпадъчните газове, като е 
монтиран u1080 и ръкавен филтър. 

 Асфалтова база с. Паволче, общ. Враца към СД “Гарант 90- Цонев и сие”, гр. Враца - при извършеният емисионен 
контрол не са установени наднормени концентрации на изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух. 
Във връзка с изискванията на чл. 31, т.2 и 3 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. Дв, бр.31/1999г./, 
Дружествата: “Топлофикация- Враца” ЕАД, гр. Враца и “Екопроект” ООД, гр. Враца са извършили собствени 
периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове формирани от дейността 
им. От представените и приети Доклади в РИОСВ-Враца е установено, че измерените концентрации на 
емитираните вредни вещества в атмосферния въздух отговарят нормите за допустими емисии. Дружествата: 
“Химко”АД и Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго” гр. Враца, специализирани в производство на химически 
продукти, са с преустановена производствена дейност, която през 2008г. не е възобновявана. При извършените 
контролни проверки по работата на пречиствателните съоражения на Дървообработващите дружества на 
територията контролирана от РИОСВ-Враца не са констатирани замърсявания на атмосферния въздух. 

 

Контрол на летливи органични съединения и вещества, нарушаващи озоновия слой 

Eфективната контролна дейност предотвратява или намалява  замърсяването на въздуха свързано с участитето на 
летливи органични съединения (ЛОС). В присъствието на азотни оксиди и слънчева светлина ЛОС (всяко органично 
съединение с Тк ≤ 250ºC, измерена при стандартно налягане 101,3 kPa) действат като катализатор за образуването 
на приземен озон. Приземният озон е агресивен спрямо живата тъкан и, следователно, опасен за човешкото здраве 
и околната среда. Емисиите на летливи органични съединения, съдържащи се в бензина, представляват местни и 
регионални проблеми, свързани с качеството на въздуха (бензол и озон). Озонът в близост до земната повърхност 
освен замърсител представлява и третият по значимост парников газ, а бензолът е известен канцероген за човека. 
Глобалното затопляне е процес на повишаване средната температура на атмосферата и повърхността на земята. 
Същата е малко под 15 градуса по Целзий. През последното столетие се е повишила с 0,7 градуса. Учените 
предричат последващо нарастване от 1,4 до 5,8 градуса до края на настоящето столетие. За „Парниковият ефект” , 
който се предизвиква от задържането и акумулирането на топлина в атмосферата допринасят някои ЛОС считани за 
парникови газове и влияещи на глобалния климат. Основните причини за глобалното затопляне трудно могат да 
бъдат определени, но все пак, към тях може да бъде причислен икономическият ръст. Изтъняването на озоновия 
слой представлява друга опасност, защотоспособността му да предпазва от опасните за живота ултравиолетови 
лъчи, идващи от слънцето, намалява пропорционално. Една от причините за това са халогенираните ЛОС. 
Основните източници на емисии на ЛОС са автомобилите, горивните процеси и органичните разтворители. 
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Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации Съвременни камери за 
извършване на боядисване 

Съгласно изискванията на Наредба №7 за норми за допустими емисии на 

летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в 
определени инсталации /ДВ, бр.96 от 31.10.2003 г./, на територията на община Враца са картотекирани 15 обекти. 
Инсталации с консумация на разтворители над долните Прагови Стойности за Консумация на Разтворители (ПСКР) 
не са регистрирани. Дейност Химическо чистене осъществява един обект в град Враца - „М - Трейдинг” ООД. За тази 
дейност съгласно Наредба №7 няма определена ПСКР, но има Норма за обща емисия ( 20 гр/кг почистен текстил), 
която трябва да се спазва от операторите на инсталации. Независимо дали нормата за емисии на ЛОС се превишава 
или не, обектитие осъществяващи тази дейност са задължени ежегодно да изготвят План за Управление на 
Разтворителите (ПУР). Ателието за химическо чистене е изготвило план за 2007 година , като до края на месец март 
2009 година предстои да се изготви такъв за 2008 година. Инсталациите в община Враца с консумация на 
разтворители под ПСКР са класифицирани към следните дейности: 

  Дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране /долна ПСКР 15 тона/ – 
Контролират се текстилните предприятия в град Враца: „Вратица” ООД, „Широкопечатен текстил” АД. При 
производството на текстил се използват,бои на водна основа, лакове , лепила и други продукти съдържащи 
органични разтворители , както и оцетна киселина и етилов алкохол. 

  Друго почистване на повърхности /долна ПСКР 2 тона/ - Към тази дейност са включени завод за производство 
на стругове „ЗММ-Враца” АД и Инкомс ЕСТ, „Милин камък” АД, произвеждащо елементи за 
далекосъобщителната техника в град Враца. За почистване на металните повърхности преди боядисване 
дружествата използват екстракционен бензин и етилов алкохол 70%-ен. 

  Други покрития включително върху метал, хартия / долна ПСКР 5 тона/ - Проверените обекти в град Враца са: 
EИ „Ремко” АД, извършващо ремонтна дейност на топлотехнически съоръжения; печатници „Полипринт” АД и 
“Микротест” ООД, „Завод за металорежещи машини- Враца” АД, ВРЗ „Вола” АД-произвеждащо метални 
конструкции за енергетиката в България, „Сигма Витес” ООД и “Металинженеринг” ЕООД, извършващи 
ремонтни и строителни дейности. Използват се бои, лакове , грунд ,безир и други продукти съдържащи ЛОС. 
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Eдин от обектите - „Инкомс ДСТ” АД, произвеждащ кабелни основи за БТК не е извършвал производствена 
дейност през 2008 г и не е възобновил дейността си. 

  Нанасяне на покрития върху дървени повърхности /долна ПСКР 15 тона/ - Обекти използващи ЛОС и отнасящи 
се към тази дейност са: Инкомс ЕСТ „Милин камък” АД в град Враца, произвеждащ дървена дограма и 
сглобяеми дървени къщи, мебелни предприятия в град Враца - ЕТ „Кам–Никола Стойков”, „Вето Маркет” ООД и 
“Тошев М 63” ЕООД. 

 

Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, 
лакове и авторепаратурни продукти 

Девет от посочените по-горе обекти са проверени и във връзка с влязлата в сила от 06.03.2007 г. Наредба за 
ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20 /2007 г.). Всички продукти съдържащи органични разтворители от обхвата на 
наредбата трябва да се използват или пускат на пазара етикетирани съгласно нормативните изисквания и 
посочения образец на етикет в наредбата. На етикета е задължително да се посочи нормата за максимално 
допустимото съдържание на органичен разтворител за съответната подкатегория продукт и съдържанието на 
разтворителя в г/л продукт. На три от обектите (ВРЗ „Вола” АД, „ЗММ-Враца” АД и ЕТ „Кам–Никола Стойков”) са 
издадени предписания, поради несъответствие с гореспоменатата наредба. Предписанията са изпълнени в срок. 
Извършена е проверка на седем обекта за търговия на едро с бои, лакове и авторепаратурни продукти на 
територията на град Враца. Това са : „Сигматерм Инженеринг” ООД, „Инес” ЕООД, „Равин” ЕООД, ЕТ „Александра-
Любомир Феслийски”, ЕТ „Южина”, ЕТ „Метал-Димитров” и “Трибали ПИ Пламен Петков” ЕТ. Констатирано е 
нарушение само в един от обектите за търговия на едро -“Трибали ПИ Пламен Петков” ЕТ. Издадено е предписание, 
като при последваща проверка е установено изпълнението му. При извършена проверка през 2008 г. на търговец на 
едро на бои „Инес” ЕООД е установено изпълнение на предписание на РИОСВ-Враца за етикетиране на пусканите 
на пазара продукти, дадено през 2007 г. с постоянен срок на действие. Проверени са автосервизи в гр. Враца: ЕТ 
“Румен Гусев – Цайгус”, ЕТ “Милачков”, ”Картех” ООД и ”ТИТ” ООД, извършващи автобояджийска дейност в 
съответствие с нормативните изисквания, както и ЕТ “Светоплам”, “Брунц” ЕООД, при които се констатира, че 
същите не използват авторепаратурни продукти за дейността си. Контрол е осъществен и на един търговец на 
дребно на авторепаратурни продукти в гр.Враца: ЕТ “Любомир Йосифов-Н-Т-Надежда Йосифова”. Пусканите на 
пазара продукти съответстват на изискването за етикетиране. 

 

Бензиностанции 

Осъществява се контрол за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене 
или разтоварване и превоз на бензини във връзка с изискванията на Наредба №16 от 12.08.1999 г. към Закона за 
чистота на атмосферния въздух. Проверените обекти в община Враца през 2008 година са деветнадесет 
бензиностанции: „Петрол” АД – 2 бр., „Никойл-2” ЕООД, „Никойл” ЕООД, “Р6 Инвест” ЕООД, ”Ромпетрол-България” 
АД – 2 бр., “Иф Маш” ЕООД, ”Автотранс – 97” ООД”, “Екометан Враца” ООД, “Телб- Инвест” АД, “Товарен 
автотранспорт” АД, “Автобусни превози-98” АД, “Лукойл- България” ЕООД – 3 бр., “Топливо” АД, “ОМВ- България” 
ООД, “И.П.И.- Груп” ЕООД и една Петролна база, собственост на „Нафтекс- Петрол” ЕООД, град Варна. По смисъла на 
Наредба №16, бензиностанциите се делят на нови и действащи, като последните се класифицират според 
производителността си (най-голямото годишно количество бензини, разтоварено от определена инсталация за 
съхранение в подвижни цистерни и резервоари на МПС, през последните три календарни години 1997, 1998 и 1999 
години). Изискванията на Наредбата към този вид обекти са за изграждане на система за улавяне на бензиновите 
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пари към резервоарите за съхранение на бензините (т.н. Фаза I) при зареждането им от подвижните автоцистерни. 
За тази цел е необходимо монтирането на клапан–адаптор към вентилационната система на резервоара за бензин , 
както и адаптор на вливната фуния. Тази система осигурява улавяне и отвеждане на бензиновите пари в 
автоцистерните, като в последствие те се транспортират до съответния терминал за регенериране или съхранение с 
последващо регенериране в друг терминал. Всички бензиностанции в община Враца с изключение на 
ведомствената на „Булгартрансгаз” ЕАД, район Чирен съответстват на изискванията на Наредба №16. Във връзка с 
направените промени в наредбата от месец януари 2008 г., обектите с производителност под 100 м3, намиращи се 
извън регулация също е необходимо да се приведат в съответствие. В тази връзка е издадено предписание на 
обекта , собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, район Чирен със срок 31.12. 2009 г. Това е крайният срок до който 
всички бензиностанции на територията на цялата страна трябва да са в съответствие. Бензиностанция “Р6 Инвест” 
ЕООД гр. Враца е с временно преустановена дейност поради реконструкция. Петролната база в град Враца е с 
неизтекъл срок на предписание 31.12.2009 година. От началото на 2008 година в град Враца функционира един нов 
обект, собственост на “Никойл” ЕООД. От месец май 2008 г. два обекта на “Петрол” АД ( бензиностанции с кодови 
№ 3101, № 3102 ) в гр. Враца са собственост на “Лукойл- България” ЕООД. 

 

Неприятни миризми 

Основен източник на неприятни миризми се явяват торищата около личните стопанства в малките населени места, а 
в някои случаи и битово-фекалните води при  липса на канализация и неизградени или неподдържани септични 
ями. 

 

Основни замърсители на водите на територията на Община Враца 

Обектите, изпускащи отпадъчни води и контролирани от РИОСВ, гр. Враца за поречието на р. Огоста с построени, но 
неработещи добре пречиствателни съоръжения са : 

 Животновъдна ферма “Биогаз“, гр. Враца на ф. “Ивагус” ЕООД, гр. Враца – отглеждат се около 1500 бр. общо 
свине-майки, подрастващи и прасета за угояване. Отпадъчната вода се третира в три бетонови утаителя и земна 
лагуна, след което се зауства в отводнителен канал. Във фермата разходът на свежа вода е силно ограничен, а 
оттам и отпадъчното водно количество е намалено 

 Цех за млекопреработка, кв. Бистрец – гр. Враца на ЕТ”Млечен рай – Иван Йорданов “, кв. Бистрец  -- 
мазниноуловител 

 Цех за млекопреработка, с. Чирен на ЕТ “Нивего”, с. Чирен - мазниноуловител 

 “Ветбиофарм” ООД  - гр. Враца – фирмата зауства непречистени отпадъчни води в р. Лева. Има наложена 
постоянна ежемесечна санкция 

 „Холсим”,  с. Бели извор - – фирмата има издадено в рамките на ришение по ОВОС  разрешително за заустване. 
Спазват се условията и емисионните ограничения, поставени в него; 

 ГПСОВ – Враца на “ Водоснабдяване и канализация “ ООД – Враца – недостатъчното ефективно очистване на 
отпадъчните води в ГПСОВ по отношение на показателите азотни и фосфорни съединения , периодично 
превишаване на стойностите по показателите БПК5, неразтворени вещества и нефтопродукти са основните 
фактори, налагащи разширението и модернизацията на станцията. 
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Град Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Проектирана е през 1966 – 
1970 г., въведена е в експлоатация по частични схеми през 1980 – 1982 г. Цялостен пуск на станцията е осъществен 
през 1985 г. Фактът , че пречиствателната станция се експлоатира от дълги години, е довел до амортизация на 
голяма част от съоръженията, намаление на тяхната ефективност и изменение на изходните параметри на 
отпадъчните води.  

През 1999 – 2000 г. са извършени предпроектни проучвания за реконструкция, разширение и модернизация на 
ГПСОВ – Враца и предварителен доклад за ОВОС. Основната технологична схема след реконструкцията ще 
осигурява механично и биологично третиране на отпадъчните води с последващо обеззаразяване / хлориране / при 
необходимост и обработка на предварително обезводнените и стабилизирани излишни активни утайки.В 
одобрения проект „Воден цикъл” гр.Враца се предвижда се извърши реконструкция и модернизация на всички 
съоръжения  на ГПСОВ Враца. 

При модернизацията на станцията се предвижда отстраняване на азота и биологично или химично отстраняване на 
фосфора.  

Нефтопродуктите ще бъдат задържани още на входа във специално предвиден маслоуловител. 

Други източници за замърсяване на водите на територията на община Враца са недоизградената улична 
канализаяция в някои от кварталите на гр. Враца и в селата, малките месодобивни и месопреработвателни 
предприятия, животновъдни ферми, млекопреработващи цехове, нерегламентираните сметищни площадки в 
селата,  складовете за опасни отпадъци и пестициди.  

В гр. Враца е изпълнена канализация за отпадна битова и дъждовна вода с обща дължина 92.9 км,което е 88.5 % 
изграденост. Останалите населени места от общината не са канализирани. 

Замърсяването от градска канализация – Враца е с органичен произход /надвишаване на нормите за БПК5, ХПК и 
неразтворени вещества/  и е наложително  реконструкция  и модернизацията  на ГПСОВ.  

Потенциални замърсители на водите са нерегламентираните сметища, складовете за опасни отпадъци и пестициди.  

Нефтопродуктите ще бъдат задържани още на входа във специално предвиден маслоуловител. 

 Казан за ракия – ПК”Напред”, кв. Бистрец; 

 Бензиностанция “Петрол” АД – Враца; 

 “Химко” АД – Враца – основен източник за замърсяване на р. Дъбника; от месец април 2002 г. фирмата е със 
спряно производство; 

 Затвора – Враца. 

Други източници за замърсяване на водите на територията на община Враца са не доизградената улична 
канализация в някои от кварталите на гр. Враца и в селата, малките месодобивни и месо-преработвателни 
предприятия, животновъдни ферми, млеко-преработващи цехове, нерегламентираните сметищни площадки в 
селата,  складовете за опасни отпадъци и пестициди.  

 

Качество на атмосферния въздух  

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Враца е функция от въздействието на 
климатичните фактори и емисиите на вредни вещества, главно от местни източници – от промишлената дейност на 
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предприятията, от горивните уредби, бита и транспорта. На територията на гр. Враца са обособени три промишлени 
зони: Северна, Северозападна и Югоизточна, всяка от които има своя дял в замърсяването на въздуха. 

Транспортът и битовото отопление имат значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни аерозоли, 
въглеродни оксиди, въглероден диоксид и ФПЧ10. За запрашаемостта на града и замърсяването с фини прахови 
частици допринасят и износените улични настилки, недостатъчната ефективност от прилаганите комунални 
дейности (уличната мрежа на гр. Враца се мие частично един път в годината; техниката за метене и оросяване на 
улиците е стара и амортизирана) и силният недостиг на средства за развитие на модерно и ефективно комунално 
стопанство. 

В селата Згориград, Челопек, Лютаджик, Бистрец, Косталево, Веслец, Тишевица, Вировско, Върбица, Горно Пещене, 
Мало Пещене, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Оходен, Чирен, Девене, Три кладенци и Лиляче няма 
производствени дейности, водещи до замърсяване на околната среда. Може да се приеме, че качествените 
показатели на атмосферния въздух в тези райони отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ и МОСВ. 

Емисии от неподвижни източници  

Поради значителното нарастване на броя на частично или изцяло отказали се от топлофикация през последните 
години жители, се увеличи броят на сградите със собствени парокотелни инсталации на мазут, нафта или на твърдо 
гориво. Най – голяма концентрация на такива обекти има в кварталите с индивидуално жилищно строителство.  

Независимо от тази тенденция, през 2001 г. в гр. Враца се реализира проект “ Премахване на вредните емисии в 
централната зона на гр. Враца чрез замяна на локалните парокотелни инсталации с централно топлоснабдяване “. С 
реализирането му се преустанови работата на 4 броя локални котелни инсталации на течно гориво, отоплението на 
4 броя общински обекти на твърдо гориво и отоплението на 1800 бр. апартаменти от битовия сектор, от които 900 
на твърдо гориво. След изграждането на обекта се преустанови замърсяването на централната градска част на гр. 
Враца със серен диоксид, прах, сажди, азотни оксиди и др. продукти на горенето от действащите преди системи на 
отопление. На централно топлоснабдяване преминаха следните общински обекти: Училище “Иванчо Младенов”, 
сградата на бившия хотел ”Балкан”, училище “Кузма Тричков”, Окръжен и Районен съд, РПУ – Враца, ХЕИ – Враца, 
Църковен храм “Св. 12 Апостоли”. 

Извършени са предпроектни проучвания за газификацията на гр. Враца. Работата по проучването и проектирането 
бе преустановена временно поради липса на средства, но като намерение и стратегическа перспектива е на 
вниманието на общинското ръководство. 

Емисии от автомобилния транспорт 

Важни предпоставки за нивото на замърсяване от МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от 
висок клас и съответно интензивността на трафика. Пътната мрежа в община Враца от 117,5 км IV - клас е в голямата 
си част  в лошо състояние - около 70% . Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на движението 
и поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт. 

Поради невъзможността пътната мрежа да бъде своевременно ремонтирана, продължава разрушаването на 
пътната настилка и влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на необходимите средства за 
ремонт. 

Техническият стандарт на превозните средства има пряко отношение към емисиите на парниковия газ СО2 и 
общите емисии на NОх. Може да се очаква, че техническият стандарт на личните автомобили ще следва стандарта 
на МПС в Западна Европа и с времето ще се подобри. Необходими са специални усилия, за да се модернизира 
автомобилният парк на обществения транспорт. Подобрения в емисиите при повечето лични автомобили и при 
повечето от превозните средства на градския транспорт могат да се достигнат чрез прилагане на Наредба № 
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17/1999 г./ за норми при оловото и сярата в съдържанието на горивото и чрез преоборудване на старите МПС с 
дизелови двигатели на  гориво сгъстен природен газ.  

Емисиите от МПС в селищната среда могат да бъдат намалени чрез вземане на правилни планировъчни решения за  
намаляване на моторизирания транспорт, чрез извеждане на транзитното движение, изграждането на обходни 
пътища, поощряване на пешеходците и велосипедистите, като се планират, изграждат и поддържат платна за 
пешеходци и велосипедисти.    

Като правило за селищата от община Враца  няма изградени обходни пътища, а пътищата  от републиканската пътна 
мрежа преминават направо през тях. За по-големите  селища в общината основен източник на вредни вещества в 
атмосферния въздух са именно МПС. 

Не е правена преценка на влиянието на автобусите за извънградски превози и на товарния трафик. Независимо от 
това може да се обобщи, че подвижните източници на емисии оказват отрицателно въздействие върху качеството 
на атмосферния въздух в населените места.  

Този източник може да е на особено внимание от страна на общината, поради реалните възможности местната 
власт да взема решения по организацията на транспорта в населените места. 

 

Замърсени почви 

с тежки метали 

Съгласно програмата за мониторингова дейност на НАСЕМ, подсистема “Земи и почви“, ежегодно РИОСВ – Враца 
извършва мониторинг в зависимост от източниците на замърсяване – напояване, химизация, автотранспорт и 
промишленост. На територията на общината е определен пункт за пробонабиране и анализ от източник химизация 
в с. Баница. От извършените анализи не е установено наднормено съдържание на тежки метали. 

с пестициди 

По данни на РИОСВ за 2002 г., съгласно програмата за мониторингова дейност е извършено поддържане на база 
данни за състоянието на складовете за растително – защитни препарати с изтекъл срок на годност. В склада на 
“Агроекохим“ АД  гр. Враца общото количество на извозените препарати с изтекъл срок на годност е 291 185 кг., в т. 
ч. : твърди – 273 000 кг. и течни – 181 185 кг. През 2003 г. фирмата кандидатства пред ПУДООС към МОСВ за 
средства по проект “Преопаковане и подреждане на съхраняваните в склада количества забранени и негодни 
препарати, събрани от област Враца “. 

Ограниченото използване на пестициди и минерални торове в земеделието, програмите за екологично земеделие 
и животновъдство, създават предпоставки за намаляване замърсяването на земите и почвите в района. 

 

По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски тор е характерно, 
че замърсяването е с лакален характер и засяга главно мери и пасища 

7.8 Увредени територии, нужда от рекултивация 
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Опазването на почвата и устойчивото използване на почвените ресурси зависи от прилагането на подходящи 
системи за земеползване, правилната обработка, намаляване на обезлесяването и горските пожари, състоянието на 
растителната покривка и времето през което почвата е защитена от растителност. 

 

Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

Изследванията показват че, не е регистрирано наднормено съдържание на тежки метали. Промените в 
икономиката и селското стопанство и засиления екологичен контрол върху работещите промишлени производства 
водят до значително намаляване на натоварването на почвите за земеделско ползване с тежки метали и арсен. 

Това се дължи на воденето от земеделските производители и арендатори на добри земеделски практики, 
използването на съвременна техника за обработка на земеделските земи, правилна употреба на препарати за 
растителна защита и опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди.  Локални пунктове за почвен 
мониторинг през 2008 г. бяха заложени в комплексното разрешително на “Вратица” АД гр.Враца. 

 

Ерозия на почвата 

Ерозията на почвата е явление, свързано с отделяне и пренасяне на почвени частици чрез вятър, дъждовни и 
поливни води при протичане на естествени и/или антропогенни процеси. Загубата на почвен материал оказва 
съществено влияние върху функциите на почвата, както в мястото на проявлението на ерозията, така и върху 
прилежащите територии. 

Ерозията води до намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, количеството на хранителните елементи и 
запасите на почвена влага, изчерпване на филтриращия и буферния капацитет на почвата, намаляване на 
съдържанието на почвено органично вещество, загуба на биоразнообразие, деградация на почвената 
структура,образуване на почвена кора, разпространение и акумулация на замърсители във водните течения и в 
зоните на акумулация на наноси. 

През 2008г. няма данни за засегнати от ерозия площи, както и за проведени 

противоерозионни мероприятия. 

 

Вкисляване на почвите 

Вкисляването на почвите е естествено протичещ процес, чийто итензитет зависи от генетична обусловеност и от 
атнропогенни фактори и се характеризира с понижаване на рН на почвата, поява на обменна киселиннокт и 
развитие на алуминиева и/или манганова фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, молибденов 
дефицит,подтисната микробиологична активност и киселинна деструкция на глинестите материали. Основен фактор 
за вкисляването на почвите в България е едностранчивото торене с азотни торове.Успоредно с процеса на 
вкисляване се променя подвижността и достъпността на редица почвени елементи, които оказват пряко и косвено 
влияние върху системата почва – растение – човек. 

Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на 
вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване. 

 

Замърсяване на почвите със строителни и битови отпадъци 
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Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. 
Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контролът върху тях са 
регламентирани в ЗУО. Генерираните в общината отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и предават: 

- за преработка на лицензирани физически и юридически лица, притежаващи разрешение по Закона за управление 
на отпадъците – ЗУО (публикуван в ДВ брой 86/2003 година); 

- за обезвреждане чрез депониране на съответните общински, градски и селски депа. През 2008 г. има закрити 5 
броя нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 75 дка. Отпадъците са събрани и извозени на 
съответните регламентирани депа, разположени в най-близките населени места. 

По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски тор е характерно, 
че замърсяването е с лакален характер и засяга главно мери и пасища. 

7.9 Изводи 

 

1. Община Враца трябва да приеме ефективен сценарии за подобряване и разширяване на системата за управление 
на отпадъците на регионален принцип. Датският проект и препоръките на датските консултанти да се приложат в 
максимална степен, като се търсят активно допълнителни източници на финансиране; 

Всички села от община Враца са включени в система за организирано събиране и транстортиране на отпадъците да 
Регионалното депо за ТБО; 

2. Оборудване на гр. Враца и селата от общината с необходимия вид и брой съдове за ТБО и осигуряване на 
високоефективни сметовозни машини; 

3. Изработване на ефективна схема за организирано обслужване на гр. Враца и селата - транспортни маршрути, 
часови графици, разходи, такси, начин на финансиране; 

4. Да се разработват и прилагат програми за включване на населението в управлението на отпадъците; 

5. Да се разшири и оборудва системата за разделно събиране на отпадъци, организация за ефективност; Разделно 
да се събират опасните отпадъци от бита; 

6. Етапно да се рекултивират излезлите от експлоатация клетки на Регионалното депо и селските сметища; 

7. Да се създаде адекватен административен потенциал за управление на отпадъците, включително инспекторат, 
който да се грижи за спазване хигиенните норми от страна на гражданите и фирмите на територията на общината. 

8. Наложително е  разширението и модернизацията  на ГПСОВ.  

9. Намаляване на замърсяването на водите на територията на община Враца чрез  доизграждане на улична 
канализация в някои от кварталите на гр. Враца и в селата, малките месодобивни и месо-преработвателни 
предприятия, животновъдни ферми, млеко-преработващи цехове, премахване на нерегламентираните сметищни 
площадки в селата,  складовете за опасни отпадъци и пестициди.  

10. Основни фактори, който влияят негативно върху замърсяването на въздуха в общината е интензивният 
транспорт, преминаващ през населените места, обектите на промишлеността /железарските,  авторемонтни услуги, 
работилници и др./, разположени в жилищната зона. 
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11. Намаляване на моторизирания транспорт чрез вземане на правилни планировъчни решения за движение през 
населените места, чрез извеждане на транзитното движение, изграждането на обходни пътища, поощряване на 
пешеходците и велосипедистите, като се планират, изграждат и поддържат платна за пешеходци и велосипедисти.    

12. Извършване на мониторинг върху почвите, водите и въздуха в замърсените райони при производство на 
селскостопанска продукция.  

13. Всички маршрутни линии на тролейбусният транспорт на гр. Враца трябва да се обезпечат финансово и 
доизградят. 

 

ПРИЛИЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 7 

1. Карта №16 – Карта на екологичните проблеми – към т. 7 
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8 Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската 
среда 

8.1 Карта на населените места, сателитни селища, агломерации и връзки 

 ВИЖ КАРТА № 17 

8.2 Карта на озеленени площи, междублокови пространста, детски площадки, улично и алейно осветление 

 ВИЖ КАРТИ № 18, 19 и 20 

8.3 Пустеещи територии – търсене на нови функции и регенерация 

 ВИЖ КАРТА № 21 

8.4 Изводи 

Бурното развитие на гр.Враца в периода на индустриализацията през ХХ век е довело до изграждане на селищна 
структура с характерното за времето на плановото развитие плюсове и минуси. 

Реализирани са крупни градоустройствени мероприятия по модернизацията и развитието на градските структури. 
Приобщени са извънградски територии за нарасналите нужди на индустрията и подслоняване на хиляди работници 
и техните семейства. 

Сега в процеса на свиване необходимостите на града от територии и инфраструктура, преосмисляне функциите на 
големи  части от него се забелязват огромни диспропорции в разпределението и обезпечеността на средата. 

Необходима е силна воля за промяна на стереотипите наследени от времето градска експанзия и ползването на 
целеви държавни средства . 

Враца трябва да оптимизира връзките и териториите  за по-компактен функционален градски организъм,отчитащи 
намаления брой на населението и редукцията на стопанската дейност.Създаването на здрава градска тъкан е 
предпоставка за спиране процесите на ерозия и деградиране на селищния организъм. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 8 

1. Карта №17 – Карта на населените места, агломерации, сателитни селища и връзки в землището на гр. 
Враца – към т. 8.1 

2. Карта №18 – Карта на детските площадки и учлищни дворове – към т. 8.2 
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3. Карта №19 – Зелена система – озеленени площи, паркове, детски площадки и училищни дворове – към т. 
8.2 

4. Карта №20 – Карта на уличното осветление – към т. 8.2 

5. Карта №21 – Карта на меусвоен потенциал на територията – към т. 8.3 

 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

9 Жилищен сектор 

9.1 Карта на типове обитаване – еднофамилни, многофамилни, комплексно застрояване 

 

 

Жилищни сгради по вида на сградата 

Община Общо Вид на сградата  Непоказано 

Жилищна 
обитавана 

Жилищна 
необитавана 

Жилищна за 
временно 

настаняване 

Жилищна за 
колективно 

настаняване 
1985 

Област Враца 97497 81265 3151 13029 52 - 
Враца 19957 13935 721 5287 14 - 

2001 
Област Враца 103904 76584 15821 11474 25 - 
Враца 21106 12463 3032 5606 5 - 

2011 
Област Враца 84995 47673 31080 6317 25 - 
Враца 18850 10523 3624 4697 6 - 

 

 

 

Жилищни сгради по конструкция на сградата 

Община Общо В това число 

Стоманобетонни - 
едропанелни 

Стоманобетонни - 
скелетни 

масивни 

1985 
Област Враца 84468 327 492 76451 
Враца 15500 161 266 14270 

2001 
Област Враца 92430 404 860 83790 
Враца 15500 161 266 14270 

2011 
Област Враца 84995 394 599 79164 
Враца 18850 167 278 17801 
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Основни характеристики на жилищата 

Община Жилища – бр. Стаи – бр. Полезна площ – кв.м. 

Общо В т.ч. жилищна 
1992 

Област Враца 101010 303336 6628888 4276088 
Враца 33997  2073202 1258760 

2001 
Област Враца 111614 315668 7082071 4515609 
Враца 27544 92453 2306799 1386715 

2011 
Област Враца 110190 323250 7647373 5784385 
Враца 42606 109689 2806394 2081237 

9.2 Възраст на жилищните сгради и способ на застрояване – категории за спешна намеса 

Характерно за градовете в България и в гр.Враца се наблюдава пъстра картина на застрояване. 

Около традиционниа градски център се е изградило вторично градско ядро от предимно многофамилни сгради.  
Следвайки експанзията на населението в периферията на града се реализират жилищни комплекси от индустриално 
построени сгради. Разрастването на Враца обхваща и прилежащи села и махали, които стават квартали на града. 

Настоящият строителен период се характеризира със сроителство на многофамилни сгради в централната част, на 
непривлекателни за индустриалното строителство на ХХвек терени или възстановени като частна собственост 
такива. 

Централната градска част е най-желано място за обитаване, но тя няма капацитета да поеме цялото население на 
Враца. Огромен брой хора остават обитетели на жилищните комплекси и е необходимо да се вземат спешни мерки 
по тяхното саниране-като сграден фонд и като комплексно изграждане на средата за обитаване. 

 

 

Жилищни сгради по периоди на построяване 

 

Общо 

Периоди на построяване 

Непоказано До края 
на 1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2011 

Враца 

Сгради 18850 3531 3571 4082 3350 2951 917 448  
Жилища 42606 3700 3945 7960 12086 9913 3487 1515  
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9.3 Социални жилища, такива за временно настаняване 

Практиката на други страни в преход сочи, че не е възможно провеждане на кампании по саниране на старите 
многофамилни сгради, особено на строените по индустриален способ без наличието жилища за временно 
настаняване  за техните обитатели е много трудно да се осъществат мащабни и ефективни ремонти. 

9.4 Изводи 

Към днешна дата преобладаваща част от сградният фонд е силно амортизиран с тенденции към опасен за 
обитаване. Това влощава качеството на средата и влияе на мотивацията за оставане на хората в града.  

Необходимо е да се ускори изграждането или реконструкцията на социални жилища и жилища за временно 
настаняване, които трябва да посрещнат нарастващия брой проблемни граждани на Враца.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 9 

Карта №22 – Карта на функционалното предназначение и устройствени режими на територията – към т. 9.1 
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10 Техническа инфраструктура, вкл. комуникационно-
транспортна система 

10.1 Водоснабдителни и канализационни мрежи 

10.1.1 Водоснабдителни мрежи 

 

Водоснабдяване 

На територията на Община Враца има 36 водоизточника, в т.ч. 29 каптажа, 1 шахтов кладенец и 6 тръбни кладенеца. 
Каптираните извори, които се използват за питейно-битово водоснабдяване на селата от Община Враца и град 
Враца, са 14 с дебит от 110 - 450 л/сек. 

Язовир “Среченска бара”, разположен между селата Бързия и Слатина (община Монтана), с обем 16,5 млн. м3 
захранва 22 селища в областите Враца и Монтана. В с. Баница има минерален извор. Водите му се използват за 
пиене и водни процедури в банята. 

В и К – Враца е дружество за водоснабдяване и канализация, в което собствеността е разпределена между 
държавата и общините - съответно 51 % и 49 % (като от общинските дялове - Община Враца държи 20 %).  

На територията на Общината е изградена водопроводна мрежа: 

 външна - с дължина 258 км, от която за захранване на гр. Враца се използват 121 км; 

 вътрешна – с обща дължина 396 км, от които в гр. Враца е 154 км 

Населените места от община Враца се обслужват от “ВиК” ООД гр.Враца- район Враца. Към края на 2008 г. на 
територията на община Враца са в експлоатация 36 водоизточника, в т.ч. 29 каптажа, 6 тръбни кладенци и  1  шахтов 
кладенец.  Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни води. Около 57 % от подаваната 
вода за община Враца се осигурява от повърхностни води извън територията на общината. През периода 2002-2008 
год. се наблюдава увеличение на произведената и намаление на  полезно- използваната вода, едновременно с 
нарастването на загубите по водопроводната мрежа към края на периода. По отношение на свободния капацитет за 
разглеждания период се наблюдава запазване на нивото около 5%, като дела на закупената вода от ВиК- Монтана 
намалява от 83 на 78 %. По отношение на начина на добиване, около 57 % от количеството вода в община Враца е 
гравитачна, а останалото количество вода е помпажна, което обуславя относително високите експлоатационни 
разходи.  

При анализ на загубите по населени места в общината през 2008 г. се наблюдават значителни разлики, които 
определят и населените места, в които водопроводната мрежа е в най- лошо състояние –с. Нефела - 97 % загуби, с. 
Власатица – 60.0 %, с. Чирен – 80 %, с. Девене – 73,0.2 %,с. Вировско – 60 % , с.Горно Пещене – 73 % , с. Бели извор – 
76.0 %, с. Мраморен – 97.0 %, и градВраца – 85 % загуби по водопроводната мрежа. 

Средно загубите между подадената от “ВиК”и потребената в община Враца вода от 2006 г. до 2008 г. остават на 85 
%. 
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При наблюдение на месечната динамика на загубите се наблюдават по - малки загуби през  месеците август, 
септември, април и май и максимум на загубите през зимата . Средните загуби общо за общината са с около 16 % по 
- големи  от средните загуби за областта – 60 % през 2008 г.  

За периода 2006 – 2008 год. загубите в общината са относително постоянни. Това се дължи основно на остарялата 
водопроводна мрежа и забавените инвестиции за реконструкцията й. Община Враца е с най-голям процент загуби 
на вода в областта – 85 %. 

При сравнение на средното водопотребление по общини, обслужвани от ВиК- Враца за 2007 год. община Враца е на 
четвърто място – 100 л./ж./дн., след Козлодуй 352 л./ж./дн.,Мездра 106 л./ж./дн.,  и Оряхово 102 л./ж./дн. Като се 
изключи високото водопотребление в община Козлодуй – 352 л./ж./дн. /, дължащо се на енергопроизводството/, 
водопотреблението  от останалите общини в област Враца е 123 л./ж./дн.- за общини Хайредин и Борован. 
Средното водопотребление за област Враца е 119 л./ж./дн. 

При наблюдение на динамиката на количествата подавана вода по месеци за периода 2006-2008 год. се установява 
максимум през зимните и летните  месеци и минимум през пролетта. 

Средното водопотребление за периода 2006 – 2008 год. общо за всички видове консуматори остава постоянно. При 
анализ на средното водопотребление за общината по видове консуматори се наблюдава постоянно потреблението 
от всички консуматори – население, бит, промишленост и селско стопанство. В областта консумацията на вода в 
промишления сектор се запазва на относително постоянно ниво с по – значителен спад през 2007 г., като по същия 
показател за общината тенденцията е към постоянно намаляване на водопотреблението от 7 л/ж/дн през 2005 г. на 
3 л/ж/дн през 2007 г.  Този показател средно за област Враца през 2007 г. е 27 л/ж/дн, през 2006 г. - 28 л/ж/дн.За 
община Козлодуй този показател е 232 л/ж/дн. За останалите общини в областта варира в граници от 0 до 5 л/ж/дн 
през 2008 г. 

От справките на “В и К” – Враца  личи, че най-голямо е потреблението от населението на селата в общината, което 
недвусмислено говори за използването на питейна вода за напояване на частни стопанства в селските райони. С 
най-голямо водопотребление са селата: Бели извор, Голямо Пещене, Вировско, Оходен, Три кладенци , Мало 
Пещене, Чирен, Паволче, Челопек, Върбица и др. 

По отношение на анализа на състоянието на водопроводната мрежа на територията на общината около 72.9 % от 
мрежата е от етернитови тръби, което обуславя честите аварии и високия процент на загуби. 19.7 % от 
водопроводната мрежа в общината е изградена от стоманени тръби, 5.1 % от чугун, 1 % от поцинковани тръби и 2,8 
% от полиетилен. 

 

Промишлено водоснабдяване 

Водоснабдяването за промишлени нужди – около 35 % от подадената вода с питейни качества се използва за 
промишлени нужди. 

 

Водопроводна мрежа на Община Враца 

№ Населено място Водопроводи км 

1 Баница 18.8 

2 Бели Извор 15.4 
3 Веслец 3.5 
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4 Вировско 16.3 
5 Власатица 5.0 
6 Върбица 11.6 
7 Голямо Пещене 21.8 
8 Горно Пещене 13.6 
9 Девене 18.1 
10 Згориград 7.4 
11 Косталево 8.4 
12 Лиляче 16.4 
13 Лютаджик 2.5 
14 Мало Пещене 3.6 
15 Мраморен 10.4 
16 Нефела 6.1 
17 Оходен 9.7 
18 Паволче 5.9 
19 Тишевица 20.7 
20 Три  кладенци 13.0 
21 Челопек 5.9 
22 Чирен 15.2 
23 гр.Враца 146.7 
24 Общо 396.0 

 

Хидротехнически съоръжения 

На територията на община Враца са изградени 17 язовира. Един от тях – яз. “Дъбника “ е собственост на 
“Напоителни системи” ЕАД –Враца . Оценката за състоянието му е “ задоволително “.  Единадесет язовира са 
дадени под наем, пет се стопанисват от общината. 

Потенциално опасните язовира са осем, в задоволително техническо състояние са шест и 3 са в добро състояние. 

През април 2009 г. комисия от представители на Дирекция “Гражданска защита” – Област Враца, РИОСВ, 
Напоителни системи – АД и РДНСК извърши проверка на техническото състояние на язовирите в областта. 
Проверени са 15 язовира от общо 17 в общината. Като язовир, представляващ непосредствена опасност при 
преливане за наводнения при проверката е оценен яз. “Косталево”, с. Косталево поради това, че няма изградени 
съоръжения за регулиране на водното ниво и основните изпускатели са запушени.  Обобщеният резултат от 
проверката е, че  състоянието на язовирите продължава да е влошено, с изключение на предприети мерки за 
стопанисване от наемателите. За неотдадените под наем общински язовири , община Враца е изготвила програма  
за поддържане и ремонт. 

 

Таблица - Водоеми в Община Враца 

№ Населено място Водоеми куб. м 

1 Баница 300 
2 Бели Извор 500 
3 Веслец 140 
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4 Вировско 500 
5 Власатица 100 
6 Върбица 100 
7 Голямо Пещене 300 
8 Горно Пещене   
9 Девене 400 
10 Згориград 260 
11 Косталево 270 
12 Лиляче 500 
13 Лютаджик 140 
14 Мало Пещене 100 
15 Мраморен 280 
16 Нефела   
17 Оходен 230 
18 Паволче 120 
19 Тишевица 320 
20 Три  кладенци 200 
21 Челопек 140 
22 Чирен 500 
23 гр.Враца 30 000 
24 Общо 35 400 

 

За  водоснабдяване на гр.Враца и селата от  Общината са изградени и въведени в експлоатация следните 
водоснабдителни групи : 

Група”Бързия – Враца - Това е най-голямата  водоснабдителна група за Общината  и главно  за водоснабдяване на  
гр.Враца и  води началото си от язовир”Среченска бара” с обем 15.5 мил.м3.От язовира  пречистената в 
ПСПВ”Слатина” вода посредством  два водопровода  -  стоманен ф 900 мм и  етернитов ф 546 мм с обща дължина 
около 70 км  постъпва във водоемите на гр.Враца ,които са с обем  30 хил.м3.От тази група са водоснабдени освен 
Враца,Мездра,Лиляче,Власатица ,Бели Извор  и 3 села от област  Монтана. 

Местни водоизточници,които се използуват за водоснабдяване на  гр.Враца  са : 

- извор”Езерото” – кв.Бистрец  с  дебит от 30 – 200 л/ сек. 

- Извор”Лудо  езеро”,находящ се при прохода „Вратцата” с дебит  от  3 -200 л / сек. ,водата от който се използува за 
водоснабдяване на кв.Кемера  и Художник. 

Група  Баница  -  Тишевица - За тази група се осигурява вода от 2 кладенеца , изградени в терасата на р.Скът в 
близост до с.Бъркачево и са водоснабдени селата Вировско,Тишевица и Горно Пещене.Дебитът на тези кладенци е 
силно намалял и през летния сезон  в тези села   се въвежда режимно водоснабдяване. 

Група  Кобиляк - Това  е една от най-старите  водоснабдителни групи,водоизточникът на която се намира на 
територията на област Монтана.От нея се водоснабдява с.Чирен от община Враца. 

 

Водоснабдяването на останалите  селата от община  Враца се осъществява от местни водоизточници : 
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 с.Баница - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник с дебит от 3-5 л/сек. 

с.Веслец - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник „Речка” с дебит от 1.5 л/сек. 

с.Върбица - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник „Бриша” с дебит от 3 л/сек. 

с.Голямо Пещене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник –тръбен кладенец с дебит 
от 4-6 л/сек. 

с.Девене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с дебит от 6-8 л/сек. 

с.Згориград - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с дебит от 5-8 л/сек. 

 

с.Косталево - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник „Езерото” с дебит от  7 л/сек. 

с.Лютаджик - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник „Ракьовица” с дебит от 10-12 
л/сек. 

с.Мало Пещене - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник   с дебит от 1-1.5 л/сек. 

с.Мраморен - Водоснабдяването на селото се осъществява от 2 местни  водоизточници с  общ  дебит от 5-8 л/  

кв.Кулата,кв.Бистрец  и  с.Нефела - Водоснабдяването на  тези  квартали  и селото се осъществява от 
водопроводната мрежа на гр.Враца. 

с.Оходен - Водоснабдяването на селото се осъществява от местни  водоизточници с  общ  дебит от 5-8 л/  

с.Паволче  и с.Челопек - Водоснабдяването на селата се осъществява от местни  водоизточници „Езерото” в 
с.Паволче  и  „Крушовица” под връх Оолчица с общ  дебит от 8 - 10 л/сек. 

с.Чирен - Водоснабдяването на селото се осъществява от местен водоизточник   с дебит от  3 л/сек. и от група  
„Кобиляк” 

10.1.2 Канализационни мрежи 

Степен на изграденост и състояние на канализационната система -  В град Враца са изградени 92,9 километра 
канализация, което педставлява 88,5 % изграденост. 

Селищни пречиствателни станции за отпадни води - Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) има само в 
град Враца. Капацитетът е 500 л/сек. Съоръженията й са морално и физически остарели и по Проект «Воден цикъл 
на град Враца» се предвижда да се направи реконструкция и модернизация на станцията. 

Град Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/. Проектирана е през 1966 – 
1970 г., въведена е в експлоатация по частични схеми през 1980 – 1982 г. Цялостен пуск на станцията е осъществен 
през 1985 г. Фактът , че пречиствателната станция се експлоатира от дълги години, е довел до амортизация на 
голяма част от съоръженията, намаление на тяхната ефективност и изменение на изходните параметри на 
отпадъчните води.  

През 1999 – 2000 г. са извършени предпроектни проучвания за реконструкция, разширение и модернизация на 
ГПСОВ – Враца и предварителен доклад за ОВОС. Основната технологична схема след реконструкцията ще 
осигурява механично и биологично третиране на отпадъчните води с последващо обеззаразяване / хлориране / при 
необходимост и обработка на предварително обезводнените и стабилизирани излишни активни утайки.В 
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одобрения проект „Воден цикъл” гр.Враца се предвижда се извърши реконструкция и модернизация на всички 
съоръжения  на ГПСОВ Враца. 

При модернизацията на станцията се предвижда отстраняване на азота и биологично или химично отстраняване на 
фосфора.  

Нефтопродуктите ще бъдат задържани още на входа във специално предвиден маслоуловител. 

Дейностите по водоснабдяване и канализация спадът към “естествените монополи”. В и К секторът е приоритетен и 
ще получи значителни финансови средства от ЕС. През 2004 година Правителството и ЕК одобриха проекти за 
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл” в 
съответствие с приоритетите на програма ИСПА и на Кохезионния фонд на ЕС на 13 региона на България - Враца, 
Габрово, Перник, Кюстендил, Стара Загора, Бургас, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Кърджали, Сливен и Русе. Общата 
стойност на проекта е 10.5 милиона евро. Според предварителните разчети на Врачанското В и К дружество по този 
проект ще бъдат вложени над 20 млн. лева, което ще реши въпроса с големите загуби на питейна вода по 
водопроводната мрежа на града. Проектът по ИСПА е вторият спечелен от В и К- Враца, след като миналата година 
то получи одобрение за финансиране от правителството на Холандия с 300 000 Евро. Те ще бъдат вложени за 
повишаване качеството на обслужване 

10.2 Транспортни мрежи 

10.2.1 Географско разположение и връзки с Републиканската Транспортна Инфраструктура (пътна и ЖП-
мрежи) 

Град Враца е шосеен възел и железопътна гара с важно стопанско значение на ж. п. линията София - Видин. 
Посредством републиканската пътна мрежа се свързва с гр. София през Мездра и Ботевград / 116 км. /, с Русе / 231 
км. / и с Варна / 414 км. /. На регионално равнище в непосредствена близост е гр. Мездра на 17 км. Пътищата от II, 
III, и IV клас са разположени лъчеобразно от Враца в направления: Козлодуй / 80 км. / и Оряхово / 77 км. / с 
разклонения при с. Борован / 32 км. / за гр. Бяла Слатина / 49 км. / и гр. Кнежа / 61 км. /; Криводол / 13 км. /; 
Монтана / 41 км. / и за с. Згориград / 3 км. / с отклонение за почивната база във Врачанския балкан / 16 км. 
Републиканската пътна мрежа в границите на гр. Враца е с обща дължина 14,21 км, по класове пътища както следва: 

Път I-1 /Е-79/ Монтана – Враца – Мездра - 7,800 км. 

Път I I –15 Враца – Борован - 1,860 км. 

Път I I I–1050 Враца – Леденика - 3,850 км. 

Път I-1 /Е-79/, минаващ по бул.”В. Кънчов” до бул. “Илинден” се намира в задоволително състояние. 

Път I-1 /Е-79/, минаващ по бул.”В. Кънчов” до бул. “Илинден” се намира в незадоволително състояние, Път II –15 
минава по изграденото трасе на обходния път на Враца, намиращ се североизточно от града е изградено трасе на 
обходния път до Оряховско шосе, за да намали транзитния поток. Необходимо е да се реконструира 
съществуващото и се изгради трасето в северна посока – София-Видин Това ще наложи допълнителни съоръжения 
при пресичането на шосе Враца-Оряхово, преминаване на ж.п.линия София-Видин пътя за кв.”Кулата” и с.Нефела. 
Път Враца-Криводол навлиза в градската територия на ж.к.”Дъбника” и на две нива с бул.”В.Кънчов” и ж.п.линията 
достига до центъра на града. Частично изградени са 4 ленти, преминаващи в 2 ленти 
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Общинската пътната мрежа в община Враца, която е основно от IV – класни пътища възлиза на 117,5 км. В голямата 
си част тя е в лошо състояние - около 70%. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на 
движението и прави проблематични някои линии на пътническия транспорт. 

 

През територията на община Враца преминат два от основните железопътни и пътни коридори от национално и 
международно значение. 

Самият град Враца е пресечна точка на два от най-големите европейски транспортни коридора - коридор 4 и 
коридор 7 : 

Коридор № 4 - Дрезден / Нюрнберг - Прага - Виена / Братислава - Будапеща Крайовски / Констанца - Видин - Враца - 
София - Солун / Пловдив – Истанбул 

Коридор № 7 - Рейн - Мейн - Дунав (воден път Дунав). Път II-15, който минава през град Враца е в основата на 
пътната инфраструктура на област Враца. 

Стратегическото местоположение на града ще нараства още повече с изграждането на "Дунав мост 2" при Видин. 

Така развита стратегически, тази пътна мрежа ще създаде удобни транспортни връзки до северната, западната и 
южната граница на България, както и до столицата София: 

 Северната граница на град Враца се свързва чрез Е - 79 (ферибот Видин), както и  първокласен път II-15 
(ферибот Оряхово). 

 Най-западния Еврокоридор 4 (в близост до София) и Еврокоридори 10 и от 8 до Сърбия. Враца е 
разположена на 110 км от столицата, от които 60 км. са по магистрала „Хемус”. 

 С южната съседка Гърция се свързва чрез Е - 79. 

През 2005 г. е открит обновеният участък от 8 km (Околовръстен път Е - 79 - ферибот Оряхово), който е отсечка от 
северния околовръстен път на Враца, имащ важната екологична функция да пренасочи движението на товарните 
автомобилни потоци извън границите на града. 

 

Железопътният транспорт също играе важна роля за транспортните комуникации в община Враца и в самия град. 

На територия на Община Враца се намира 10 км. двойна ж.п.линия и 35 км  електрифицирана.  

Основната железопътна гара в града е една :  ЖП - гара Враца - за пътници и товари. 

Основни ЖП - линии, преминаващи през града, са :  

 Железопътна линия  Враца – Мездра 

 Железопътна линия София - Враца – Видин 

 Железопътна линия София - Враца – Лом 

 Железопътна линия София - Враца – Монтана 

Ежедневно на гарата се обслужват 30 броя композиции, включително пътнически и бързи влакове; 2 бързи влака 
обслужват града за денонощие. За 2009 г. броя на пътниците в ж.п. гара Враца е бил 414 943, а броят на вагони, 
натоварени и разтоварени на товарна гара Враца за същия период са 72 товарни вагони с 3 600 т товари. 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

10.2.2 Улична мрежа 

Уличната мрежа на града е изграждана в различни периоди, без ясно изразена категоризация по направления, 
технически параметри, вид на движението и др. Повечето от второкласните улици не могат да достигнат 
функционалните си параметри. От анализа на съществуващата първостепенна улична  мрежа (ПУМ) се изяснява, че 
понятието "Първостепенна улична мрежа" за гр. Враца е твърде условно, тъй като липсва ясно изразена 
категоризация по направление, технически параметри, режими на движението и други.  

Тъй като магистралната ЖП - линия разделя градската структура на Враца на две части – североизточна и 
югозападна и по същество представлява непреодолима физическа граница, за транспорта между тях, са изградени 
следните транспортни възли: 

- бул. ”В. Кънчов”, бул. “Мито Орозов”и ж.п. линията София – Видин; 

- автомобилния подлез на централна ЖП-гара, който освобождава пешеходните връзки и оформянето на 
пешеходната зона; 

- бул. ”В. Кънчов” и изхода за Криводол, ж.п. линията София – Видин; 

- обходния път София – Враца - Оряхово; 

В централната градска част по бул. “Никола Войводов”, “полк. Лукашов” и бул. “Хр. Ботев” в посока север – юг е 
изградена пешеходна зона, обхващаща най-главните обществени и административни сгради. Та разделя 
югозападната част на града на две части Източна и Западна.  

Тъй като Централната градска част не е осигурена с обслужващи улици, това разделяне на градската структура от 
пешеходната зона създава проблеми. Липсват обходни трасета, които да поемат транзита, несвойствен за 
централните градски райони.  

Трасето на ж.п. линията София – Видин, намираща се в североизточната част на града, е свързано чрез Централната 
ЖП-гара и пешеходната зона с градския център.  

 

Класификацията на съществуващата улична мрежа в гр.Враца, която е описана по-долу, е направена според 
нормативния документ, третиращ тази материя - Наредба № 2/29.06.2004 г. на МРРБ. 

На територията на гр. Враца няма изградени Градски магистрали II-ри клас. Изградената улична мрежа към 2011 г. 
се състои предимно от Районни артерии III-клас, като повечето от тях отговарят на този клас улици само по 
изпълняваните комуникационни функции в контекста на градската структура. 

А) Районни артерии ІІІ-А клас ( 2 х 2 ленти задвижение ) 

1. Крайречния булевард е с четири ленти за движение, с разделителна зелена ивица и е в задоволително 
състояние. 

2. Булевард „България” (в най- северната част на града) е изграден като типична ІІІ-класна артерия с голяма 
пропускателна способност, която не се  използва пълноценно поради мястото й на периферна улица в 
структурата на града. Трасето на този булевард, поради изградеността си е удачно до се осмисли с нови 
функции, например за включване в транзитното трасе (обход) на Враца, като етапно изпълнение на 
генералния замисъл за извеждане на транзитните потоци Мездра-Видин. 
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3. Булевард бул."Мито Орозов" минава от кръстовището на ул."Вапцаров" на север, до изхода за Оряхово в 
профил 3 ленти за движение в посока с разделителна ивица (общо 6 ленти за движение) до изхода за 
Оряхово. Пътната настилка е в отлично състояние. 

Б) Районни артерии ІІІ-Б клас ( 2 + 2 ленти задвижение ) 

1. Булевард "Втори юни" (изхода за София), до кръстовището с бул."Хр.Ботев". Изградена е с 4 ленти до 
кръстовището с ул."Е.Йосиф", след това - 2 ленти до кръстовището с "Крайречния булевард”. Поради 
изграден масивен жилищен фонд и направени частични изменения на действащите ПУП-ове през 
последните години, неговото разширение е затруднено, поради неспазване на действащия ОУП. 

2. Бул. "В.Кънчов“  минава покрай "Химко", спортния комплекс, ЖП-гарата в подлез, транспортния възел 
при бул. "М.Орозов" до кръстовището с площад "Илинден" и изхода за Видин. Пътната настилка на 
изграденото трасе е в задоволително състояние. 

3. Бул."М.Орозов" минава от кръстовището на бул."Хр.Ботев" (и продължава като се вливе в Крайречния 
булевард), пресича през транспортен възел при бул. "В.Кънчов" и ж.п. линията София-Видин. В този 
участък - до ул. „Вапцаров” (като продължава към изхода за Оряхово) е изграден с 4 ленти за движение. 
Пътната настилка е в добро състояние. 

4. Булевард „Екзарх Йосиф” в участъка между булевардите „Васил Кънчов” и „ 2 Юни”. Той изпълнява 
функцията на трасе от линиите на МОПТ-Враца. 

5. Булевард „Илинден” в участъка от бул.”Хр.Ботев” до изхода за Монтана. 

6. Булевард "Хр.Ботев" от кръстовището с бул."М.Орозов" до транспортния възел с бул."В.Кънчов" и 
ж.п.линията, до изхода за Криводол- ул. „Ст.Ц Даскалов”) е изграден с 4 ленти за движение до 
кръстовището с бул. "Илинден", 2 ленти до транспортния възел с бул. "В.Кънчов", 4 ленти до бл.13 в ж.к. 
"Дъбника" и 2 ленти до изхода за Криводол. Градоустройствените предпоставки за реконструкцията на 
бул.”Хр. Ботев” и привеждането му във функционалната класификация за ІІІ-Б клас артерия, т.е. неговото 
разширение е затруднено, поради  реализацията на различни частични изменения на ПУП, несъобразени 
с действащия ОУП на града. Не е изпълнено и отклонението от транспортния възел в ж.к. "Дъбника" с 
пътя за Кулата. Състоянието на пътната настилка на булеварда е задоволително. 

В) Главни  улици ІV- клас 

Повечето от улиците на Второстепенната улична мрежа на града, т.е. улиците ІV-ти клас, не изпълняват условията за 
параметрите, валидни за този клас улици по Наредба № 2/29.06.2004 г. на МРРБ , като има случаи когато 
параметрите им отиват в по-горния ІІІ-Б клас (като улица „Изгрев” например ) 

В северозападната част на града второстепенната улична мрежа включва улиците : 

 1. Улица „Славянска” – „ Околчица” 

 2. Улица „Изгрев” 

 3. Улица „Дъбника изток-запад” 

В югоизточната част на града второстепенната улична мрежа включва улиците : 

 1. Булевард „Демокрация” 

 2. Булевард „Хр. Ботев” в участъка между улиците „2 Юни” и „Мито Орозов” 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 3. Улица „Кръстю Българията” – Ул. „Генерал Леонов” 

 4. Улица „Спортна” 

 5. Улица „Георги Апостолов”  

В централната градска част по улиците : 

 1. "Н.Войводов",  

 2. "Полковник Лукашов"  

 3. и бул. "Хр. Ботев"  

в посока север-юг има изградена пешеходна зона, която обхваща и двустранно тангира най-главните и 
представителни обществени и административни сгради във Враца.  

Тази пешеходна зона разделя града на две части – източна и западна и се пресича на две места за автомобилно 
движение (от ул.”Кръстю Българията” и бул. „Демокрация”) с предимство за пешеходеца. Това разделяне на 
градоустройствената структура, както и недостатъчното осигуряване на обслужващи улици за транспортната 
достъпност на централната градска част е довело до съществуващият в момента транспортен проблем в старата 
градска част и проблемите с паркирането. За това допринася и липсата на обходни трасета, които да поемат чистия 
транзит, несвойствен за централните градски райони.  

10.2.3 МОПТ – Масов обществен пътнически транспорт Враца – Трасета и спирки 

В момента, към 2011 г. в гр.Враца преобладаващо се използват два вида превозни системи - автобусен и 
тролейбусен транспорт, като последният в повечето случаи се дублира.  

Нормалният ритъм и ежедневния цикъл на живота във всеки град е възможен, когато неговата обществена 
транспортна система за пътнически превози работи нормално. Още по-ефикасна е тя, когато е оптимизирана 
спрямо нуждите на пътникопотока и икономическите и екологични параметри за нейното функциониране. По 
настоящем в град Враца функционират четири вида превозни системи, т.е. транспортни средства, които обслужват 
населението :  

 личните автомобили,  

 таксиметровия траспорт - такситата  

 автобусите  и тролейбусите на МОПТ 

 маршрутните таксита 

Особено място в системата на МОПТ- масовия обществен пътнически транспорт, заема електротранспорта, по-
конкретно тролейбусния.  

В община Враца и в общинския център - гр. Враца, се поддържат : 

 петнадесет между-селищни ( вътрешно-общински) линии  

 и пет вътрешноградски автобусни линии, обслужвани от основният превозвач “Автобусни превози-98“ 
АД – Враца 

 Линиите Враца–София и Враца–Монтана се обслужват от три частни автобуса “Мерцедес”.  
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Системата МОПТ, т.е., вътрешноградскитеавтобусни линии се обслужват от 42 броя автобуси, в т. ч. 5 нови, 10 
рециклирани и 27 броя износени и технически амортизирани.  

Правилно е, че Общинското ръководство се стреми към създаване на условия за стимулиране енергоспестявящите 
видове транспорт, оптимална организация на транспорта на територията на града, като един от сериозните фактори 
за повишаване качеството на живота на гражданите и опазване на околната среда чрез намаляване на вредните 
емисии в атмосферата.  

Тролейбусният транспорт е алтернатива на автомобилния транспорт, който е един от най-големите 
замърсители на околната среда. Автомобилният транспорт има значителен дял в замърсяването на въздуха в гр. 
Враца с прах, оловни аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и фини прахови частици (ФПЧ10).  

Фирмата “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Враца е 100 % собственост на Община Враца. Компанията е 
самостоятелно юридическо лице, което се управлява от управител и започва своята дейност от 09.08.1990 г. 
Основната задача на дружеството е осигуряване на срочни, гарантирано безопасни и с повишена култура на 
обслужване превози на пътници по маршрутните линии. 

Съществуващата тролейбусна мрежа обслужва 5 маршрутни линии, които свързват кварталите от двата 
противоположни края на града, като минават през централната градска част. Тези маршрутни линии са изградени 
преди 20 години и са съобразени с тогавашната градоустройствена структура на града. Те осигуряват транспорт на 
населението от крайните квартали до работните им места и от центъра до индустриалните зони, разположени в 
покрайнините на града. Използването на съществуващите маршрутни линии усложнява  движението през 
пешеходната зона в централната градска част и по- специално бул. “Демокрация”, по която се движат тролеи, 
автобуси, микробуси, леки автомобили. 

Обновяването на съществуващия тролейбусен парк в града е от голямо значение за понижаване консумацията на 
ел. енергия и по-ефективното функциониране на обществения градски тролейбусен транспорт, при годишен пробег 
за всички маршрутни линии от 1 023 019 км. Необходимо е пълна подмяна на 15-те броя тролейбуси, които в 
момента обслужват съществуващата тролейбусна мрежа и 6 бр. нови за обслужване на новата тролейбусна линия. 

Нужда от нови маршрути: Увеличаването на пазарния дял на транспортната услуга от МОПТ ще се постигне чрез 
разширяване на мрежата от тролейбусни трасета, изграждане на нови маршрутни линии. По този начин по-голям 
брой граждани, живеещи в други квартали и райони, ще използват тролейбусният транспорт, което ще улесни 
тяхната трудова и социално-битова дейност. Има изготвен технически проект за изграждане на въздушно-
контактната мрежа по два нови маршрута.  

В град Враца има добре развит таксиметров транспорт. В движение са  400 броя таксита, собственост на 20 
частни таксиметрови фирми, което представлява 0,65 таксиметрови автомобила на 100 обитатели,  при обичайно 
приета норма в развитите европейски държави от ЕС между 0.15 и 0.2/100.  

 

Системата МОПТ във всеки град изпълнява важни социално-икономически  задачи. Тя определя нормалният 
работен ритъм на икономиката и ежедневния цикъл на живота в града, когато работи нормално. Още по-ефективна 
е тя, когато е оптимизирана спрямо нуждите на пътникопотоците и икономическите и екологични параметри за 
нейното функциониране.  В изготвения проект от фирма Булплан ООД за транспорта на гр. Враца се излагат и 
препоръките за подобряване на нейното функциониране :  
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 1: Оптимизиране на Транспотната схема на МОПТ-Враца във всички нейни структурни елементи – линии, 
маршрути, спирки и разписания, както и ефективно обхващане на периферните и крайградските зони на 
Враца; 

 2: Въвеждане (активно използване) на Европейските регламенти в процедурите по договаряне и възлагане 
на обществените поръчки за пътнически превози;  

 3: Въвеждане на електронно таксуване, видеонаблюдение и GPS-контрол, както и поетапно създаване и 
развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт; 

 4: Създаване на условия за ползване на обществения транспорт от граждани в неравностойно положение; 

 5: Обновяване и модернизиране на автобусния парк на системата МОПТ-за обществени превози на 
пътници;  

 6: Създаване на методика и организация за периодично събиране, актуализиране и анализ на информация 
за транспортните процеси в град Враца,  като основа за всякакви транспортни решения в града;  

 7: Засилване на методическите и контролни функции на Общинската комисия по организация и безопасност 
на движението, отнасящи се до пътническите превози в гр. Враца; 

 Тук трябва да отбележим, че проблемите на системата МОПТ и функционионалното й 
оптимизиране и модернизиране, са предмет на Европейските програми за България  и по-точно на „Програмата за 
регионално развитие”, ос „Устойчив градски транспорт”, която се ръководи от МРРБ- София.    

  В настоящия програмен период по тази програмна ос са обхванати и се модернизират МОПТ-
системите на петте големи български града и София , Пловдив, Варна, Бургас, Ст.загора и Русе. В следващия 
програмен период ще бъдат обхванати областните градове, както и гр.Враца. Това е един от възможните източници 
за осигуряване на средства, за да бъдат изпълнени изцяло гореизложените препоръки, които ще приведат 
състоянието на системата МОПТ-Враца към стадартите на развитите европейски градове 

10.2.4 Мерки касаещи проблемите на транспорта като цяло на гр. Враца 

 Актуализиране на Общ градоустройствен план. 

 Актуализиране на Общински план за развитие. 

 Актуализиране на - План-схемата на Транспортно-комуникационната система (ПС-КТС). 

 Разработване на Генерален план за организация на движението (ГПОД) - Враца - средносрочен 
тактически план за подобряване на транспортната ситуация в града. 

 Ясно регламентиране на градската транспортна политика. 

С изключение на "Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на шофьорите и 
пешеходците в Община Враца" на ниво община все още не е ясно регламентирана градската транспортна политика. 
Градската транспортна схема на МОПТ е твърде стара (от 1981 г.) и трябва да се актуализира и пригоди за новите 
условия на транспорт в града. 

 Оптимизиране на Транспортната схема на системата МОПТ. 

Община Враца не е разработила схема за транспорт до момента. Тази схема е от важно значение за по-добри 
правила за движение, пътна инфраструктура и пешеходни зони. 
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 Развитие на Транспортната схема на системата МОПТ на града. 

Да се ускори възлагането и разработването на актуализирана, ефективна и оптимизирана Транспортна схема на 
МОПТ-системата в град Враца. Тази оптимизирана Транспортна схема ще допринесе за по-ефективно движение по 
улиците, за създаване на добре функционираща система на краткосрочно паркиране в центъра, осигуряване на 
алтернативни паркинги и ще подобри функционирането на пешеходната зона. 

1. Оптимизиране на Транспотната схема на МОПТ-Враца във всички нейни структурни елементи – линии, 
маршрути, спирки и разписания, както и ефективно обхващане на периферните и крайградските зони на 
Враца; 

2. Въвеждане (активно използване) на Европейските регламенти в процедурите по договаряне и възлагане на 
обществените поръчки за пътнически превози;  

3. Въвеждане на електронно таксуване, видеонаблюдение и GPS-контрол, както и поетапно създаване и 
развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт; 

4. Създаване на условия за ползване на обществения транспорт от граждани в неравностойно положение; 

5. Обновяване и модернизиране на автобусния парк на системата МОПТ-за обществени превози на пътници;  

6. Създаване на методика и организация за периодично събиране, актуализиране и анализ на информация за 
транспортните процеси в град Враца,  като основа за всякакви транспортни решения в града;  

7. Засилване на методическите и контролни функции на Общинската комисия по организация и безопасност 
на движението, отнасящи се до пътническите превози в гр. Враца. 

 

 Разработване на Дългосрочна стратегия за устойчив транспорт. 

През 2011 г, по проект „Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики - SUGAR” - 
Община Враца  направи SWOT анализ и разработи Стратегия за транспорта и градската логистика на ВРАЦА  
Изводът от анализа е, че мобилността ще се повишава, все повече хора ще искат или ще трябва да пътуват 
по-често, все повече ще бъдат в състояние да си го позволят и ще търсят най-удобния за тях начин да го 
направят. В този смисъл целта на устойчивото градско транспортно планиране не е да възпрепятства, 
ограничава или забранява пътуванията, а да създаде оптимални условия специфичните транспортни нужди на 
различните групи пътници да бъдат удовлетворени по оптимален за обществото и околната и жизнена среда 
начин.  
Изхождайки от формулираните мисия и целите на общинския транспорт, при отчитане на ролята на държавата и 
общината, институционалната рамка, тенденциите за развитие и SWOT анализа са определени следните 
стратегически приоритети на транспорта за периода до 2015 г.: 
- П 1 - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура 
- П 2 - Интегриране на общинската транспортна система в националната и международната 
- П 3 - Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата 
- П 4 - Устойчиво развитие на обществения масов транспорт 
Приоритетите на транспортната политика следват логично от мисията за по-лесно придвижване за всеки. 
a) П 1 - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура 
От направения анализ следва, че като цяло Враца разполага с добре изградена транспортната инфраструктура. 
Поради хроничния недостиг на средства обаче, тя е в незадоволително състояние и се нуждае от спешни мерки за 
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привеждане към проектните параметри и/или техническа годност, както и модернизация, за да отговоря на 
съвременните изисквания.  
Мярка 1: Експлоатация и поддържане на транспортната инфраструктура в съответствие с техническите нормативи и 
стандарти. 
Мярката цели създаване на подходящи инфраструктурни условия за качествено задоволяване търсенето на 
транспортни услуги при оптимално използване на наличните финансови и технически ресурси. Очакваните 
резултати от нейното изпълнение са: Устойчиво поддържане на транспортната инфраструктура с общинско 
значение в добро техническо и експлоатационно състояние; Намаляване на разходите за ремонт и рехабилитация 
на инфраструктурата в дългосрочна перспектива; Намаляване на експлоатационните разходи на транспортните 
превозвачи и частните потребители; Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги; Ръст на 
безопасността на движението и намаляване на броя на произшествията по вина на инфраструктурата; 
Модернизация на транспортната мрежа чрез инвестиции в инфраструктурата и новите технологии като 
предпоставка за икономическото развитие на общината. 
Мярка 2: Обновяване и модернизация на транспортния парк, инсталациите и съоръженията 
Мярката цели създаване на подходящи условия за участие на националната/общинската транспортна система в 
процесите на глобализацията и повишаване конкурентно-способността на българските транспортни фирми.  
Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Постепенно осъвременяване и модернизиране на фирмения и 
частен транспортен парк; Повишаване качеството на транспортните услуги; Снижаване на експлоатационните 
транспортни разходи; Повишаване конкурентноспособността на българските превозвачи; Поетапно повишаване на 
експлоатационната съвместимост; Принос за повишаване на безопасността; Снижаване на вредните въздействия на 
транспорта върху околната среда и качеството на живот. 
Мярка 3: Максимално ограничаване паркирането на автомобили по трасетата с интензивен автомобилен трафик и 
на обществения градски транспорт  
Мярката цели оптимизиране използването на пътната инфраструктура, възстановяване на първоначалната 
пропускателна способност на мрежата, намалена поради паркиране, а в някои случаи и използване на пътното 
платно за други неприсъщи цели. Тя може да постигне резултат само ако е съпроводена от строг контрол по 
изпълнението. 
Мярка 4: Ефективно и ефикасно поддържане на главната улична мрежа, в т.ч. строг контрол над строителни или 
ремонтни дейности, налагащи развалянето и възстановяването на пътната настилка.  
Задължително условие за безпроблемно провеждане на автомобилен трафик в обем до планираната 
пропускателна способност на пътната инфраструктура е доброто състояние на пътната настилка. 
Мярката цели строго спазване на единни правила за възстановяване на асфалтовата настилка и тротоарите при 
извършвани на изкопни и ремонтни работи /по ВиК, ел. захранване, и телекомуникации и строителство/; Строг 
контрол и санкции върху фирмите - изпълнителки на строително-монтажни дейности. Даване на разрешение за 
експлоатация на новото строителство само след възстановяване и на околната инфраструктура - тротоари, улица, 
зелени площи; Анализ и промяна на съществуващите транспортно-комуникационни решения във връзка с 
увеличаване на пропускателната им способност. 
b) П 2 - Интегриране на общинската транспортна система в националната и международната 
Тук се отнасят големите инфраструктурни проекти в региона - Дунав мост 2, обходни пътища, разширяване на пътя 
Е-79 Мездра –Ботевград, чието изпълнение ще осигури интегрирането на Враца с националната и международна 
транспортна мрежа. 
В тази връзка държавата, посредством различни програми предприе и планира мащабни инвестиции в шосейната и 
железопътна инфраструктура на област Враца. През 2005 година беше открита обновената 8 километрова отсечка от 
северния околовръстен път на Враца. Одобрен е и финансов меморандум за подготовка на проекта за цялостно 
довършване на обходния път. През 2007 завърши и основна реконструкция на четири лентовия пътен участък от 
Враца до Мездра. От изключително значение за цялата Област е и изграждането на път І (Е-79) Мездра-Ботевград  - 
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модернизация в четирилентов път с технически параметри на автомагистрала, чийто проект е одобрен и вече е в 
напреднала фаза процедурата по строителството му. ЖП линията минаваща през Враца ще бъде модернизирана и с 
възможност влаковите композиции да се движат със скорост до 160 км/ч. 
Мярка 1: Привеждане на транспортната инфраструктура по направлението на Общоевропейските коридори към 
европейските стандарти.  
Мярката цели създаване на подходящи инфраструктурни условия за участие на българската транспортна система в 
процесите на глобализацията и възползване от благоприятното геостратегическо местоположение на страната. 
Изграждане на нова и модернизация на съществуващата инфраструктура за създаване на условия за устойчив 
икономически растеж и заетост; 
Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Модернизация на транспортния сектор чрез инвестиции в 
инфраструктурата като предпоставка за икономическото развитие на страната и общината; Повишаване качеството 
на предлаганите транспортни услуги по направленията на общоевропейските коридори; Привличане на 
международен транзитен трафик за ефективното използване на транспортната инфраструктура; Отклоняване на 
транзитния трафик от града; Ръст на превозите по р. Дунав и на товарооборота в речните пристанища на страната; 
Повишаване конкурентноспособността на речния транспорт, привличане на товари от автомобилния към речния и 
интермодалния транспорт и развитие на транзитните превози река-море-река. 
Подобряване на социално-икономическите връзки; Подобряване на техническите характеристики на общинските 
пътища, цялостна рехабилитация на мрежата. Прекратяване досегашната практика на кърпежи на дупки; 
Мярка 2: Развитие на мултимодална инфраструктура и товарни селища  
Основната цел на тази мярка е да интегрира железопътния, пътния и вътрешно-воден транспорт.  
Целта на тази мярка е: строителство на пътни връзки между интер-модалните терминали и основните пунктове на 
възникване на товара; рехабилитация на пътните връзки между интер-модалните терминали и основните пунктове 
на възникване на товара; строителство на железопътни връзки между терминалите на вътрешно-водни пристанища; 
модернизация и рехабилитация на железопътните връзки между терминалите на вътрешно-водни пристанища; 
изграждане на товарни селища  
c) П 3 - Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата 
Анализът показва тенденция на нарастване на автомобилния транспорт и намаляване на железопътния и масов 
градски транспорт. Това развитие води до ръст на емисиите от вредни газове и шум, въздействайки негативно върху 
околната среда и понижава качеството на живот в населените места. Ограничаването на вредното влияние на 
транспорта върху околната среда и качеството на живот на хората изисква въвеждане и насърчаване употребата на 
алтернативни и възобновяеми горива и технологии, развитие на екологосъобразните и немоторизирани видове 
транспорт. Оптималния баланс в използването потенциала на различните видове транспорт чрез прехвърляне на 
превози към по-екологичните видове (железопътен, обществен масов транспорт) са едни от най-ефективните 
средства за това. 
Мярка 1: Повишаване нивото на безопасност на всички видове транспорт 
Мярката цели създаване на условия за опазване здравето и живота на населението и заетите в транспортния сектор 
и намаляване на броя на убитите и ранените в пътнотранспортни произшествия с 20%. Очакваните резултати от 
нейното изпълнение са: Спад в броя на тежките пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените; 
Намаляването на финансовите разходи и социални щети на обществото, свързани с транспортните произшествия. 
Мярка 2: Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор 
Мярката цели създаване на подходящи условия и предпоставки за намаляване на вредното въздействие на 
транспорта върху околната среда като част от мерките за устойчиво развитие на сектора. Очакваните резултати от 
нейното изпълнение са: Ограничаване на вредните емисии от транспортния сектор; Спад на замърсяването на 
българските участъци от Черно море и р. Дунав; Ръст на превозите с железопътен, речен транспорт и/или 
интермодален транспорт; Подобряване на средата и условията за живот на населението. 
Мярка 3: Изграждане на подходяща инфраструктура, която да увеличи привлекателността и да гарантира 
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безопасността на ходенето пеш и използването на велосипед  
Мярката цели намаляване на автомобилното движение посредством насърчаване използването на 
немоторизираните видове транспорт. Освен да гарантира удобство и безопасност, инфраструктурата следва да 
представлява мрежа за достъп до различните райони на града, а не изолирани трасета и направления. Изграждане 
на мрежа от велоалеи , свързващи кварталите с центъра; 
 
Мярка 4: Информационно-образователни програми и състезания за деца и младежи за насърчаване използването 
на немоторизираните видове транспорт  
Целта е да се въздейства върху онази част от населението, която е в процес на формиране на транспортни навици, 
отколкото на населението в зряла възраст, при което промяната би била по-трудна. Доказан ефект имат 
съревнованията между училища и/или класове за редовно придвижване на ученици и преподаватели пеш или с 
велосипеди и съответно, най-много спестени вредни емисии. 
Мярка 5: Насърчаване на немоторизираните пътувания посредством планове за мобилност  
Тази мярка цели намаляване на автомобилното движение посредством оптимизиране използването на личните 
автомобили; Развиване и внедряване на изчерпателни стратегии за интелигентен транспорт, които са дългосрочни, 
гъвкави и интегрирани към транспортната визия на града; Възприемане на центрирани около клиента подходи с цел 
подобряване на услугите, разбиране на клиентите и повлияване върху моделите на пътническо поведение; 
Мярка 6: Усъвършенстване на паркинг политиката, целяща ограничаване ползването на леки автомобили  
Търсене на работещи решения за нарастващия транспортен трафик, паркоместа и паркинги. Създаване на комфорт 
за пешеходците; Проектиране и изграждане на многоетажни и подземни паркинги в центъра; 
Доказано е, че директен резултат от разкриването на повече паркоместа, особено ако са безплатни, е повишаване 
на автомобилното движение в съответната зона, което от своя страна води до изчерпване капацитета на 
съществуващите паркинги и нужда от изграждане на нови. Обратно, въвеждането на платено паркиране и още 
повече забраната за паркиране в определена територия, разтоварват инфраструктурата от автомобилния трафик. 
Мярката би постигнала търсения ефект при правилно разработена тарифна политика и строг контрол по 
прилагането. 
d) П 5 - Устойчиво развитие на обществения масов транспорт 
Мярка 1: Оптимизиране на обществения пътнически транспорт в крайградските зони на големите селищни 
агломерации  
Мярката цели създаване на благоприятни условия за ползването на обществен транспорт за ежедневни пътувания 
на гражданите с цел работа и обучение. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Повишаване качеството на 
крайградските пътнически услуги с обществен транспорт; Нарастване дела на пътуванията на къси разстояния с 
обществен транспорт; Подобряване финансовото състояние на превозвачите, извършващи ЗОУ (задължителни 
обществени услуги); Оптимизиране на бюджетните разходи/компенсации за ЗОУ; Принос за ограничаване 
нарастването на пътуванията с лични МПС; Принос за устойчивото развитие на транспортния отрасъл; Принос за 
социално-икономическото развитие на страната. 
Очакван резултат от ръста на доходите на населението е нарастването на степента на автомобилизация и 
ползването на личните автомобили. Това се потвърждава през последните години от тенденцията за намаляване на 
пътуванията с обществения масов транспорт. Крайният ефект от тези процеси е насищането на пътищата с 
автомобилен трафик (задръствания) най-вече в градските и крайградски райони, спад в ползването на железопътен 
и масов градски транспорт (в т.ч. тролейбусен), а от там – нарастваща нужда от субсидирането му поради 
задълженията на държавата/общината да осигуряват транспортни услуги на населението. Създаването на условия, 
при които общественият транспорт би бил привлекателен и за социалните групи с по-добро материално положение 
и за тези в неравностойно положение, е вероятно най-трудната задача, стояща пред транспортната стратегия. Сред 
факторите, които могат да спомогнат за привличане/връщане на пътниците към обществените превозни средства, 
са повишаване на качеството и максимално облекчен достъп до транспортните услуги, оптимизиране на 
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транспортните схеми и тяхното интегриране, както и прилагане на гъвкава тарифна политика. Този приоритет е в 
съответствие с основните насоки на транспортната политика на ЕС за развитие на транспорт с “човешко лице” и 
рационализиране и интегриране на обществения транспорт. 
Мярка 2: Усъвършенстване на процедурите по договаряне и възлагане на обществени пътнически превози 
Мярката цели повишаване на качеството и оптимизиране на разходите за предоставяните ЗОУ. Очакваните 
резултати от нейното изпълнение са: Оптимизиране на транспортните схеми; По-широко използване на 
железопътния транспорт; Повишаване конкурентноспособността на българските превозвачи; Ръст на пътуванията с 
обществен транспорт; Задоволяване на нуждите от транспорт на населението от гледна точка на качеството на 
услугите. 
Мярка 3: Поетапно създаване и развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт 
Мярката цели оптимизиране на координацията между видовете транспорт за ефективно използване на 
предимствата им и на транспортната инфраструктура. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Повишаване 
качеството на транспортните услуги; Нарастване дела на пътуванията с обществен транспорт от общия брой 
пътувания; Оптимизиране на бюджетните разходи/компенсации за ЗОУ; Принос за ограничаване нарастването на 
пътуванията с лични МПС; Принос за устойчивото развитие на транспортния отрасъл; Принос към опазването на 
околната среда; Принос за социално-икономическото и регионално развитие на страната. 
Мярка 4: Създаване на благоприятни условия за ползване на обществен транспорт от трудно подвижни граждани 
Мярката цели осигуряване на достъп до транспортните услуги и задоволяване на  транспортните нужди на 
специфични категории от населението. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Изпълнение на социалните 
задължения на държавата/общината към трудно подвижните граждани; Ръст на пътуванията с обществен 
транспорт; Принос за ограничаване нарастването на пътуванията с леки автомобили; Принос за устойчивото 
развитие на транспортния отрасъл; Рехабилитация и поставяне на нови модерни спирки за градския транспорт, 
изградени по единен проект - с навеси и разписания; Принос за социално-икономическото развитие на страната. 
 
Мярка 5: Устойчиво финансиране на масовия обществен транспорт 
Мярката цели осигуряване на необходимите финансови ресурси за устойчивото функциониране на масовия 
обществен транспорт. Очакваните резултати от нейното изпълнение са: Качествено изпълнение на социалните 
задължения към определени категории граждани; Оптимизиране приходите на превозвачите, извършващи ЗОУ, 
като предпоставка за повишаване качеството на услугите; Принос за устойчивото развитие на обществения 
транспорт; Принос за ограничаване нарастването на пътуванията с леки автомобили; Принос за устойчивото 
социално развитие на страната. 
Мярка 5: Модернизиране на автобусния парк за обществени превози за превоз на пътници  
Съществено условие за привличане на повече пътници по обществения транспорт е повишаване на комфорта и 
удобствата за пътуване. Поръчките за възлагане на обществени превозни услуги и методиките за оценка на 
кандидат-превозвачите представляват добра възможност за повишаване на изискванията за възрастта на 
превозните средства, оборудването им за превоз на трудно подвижни лица и екологичните им характеристики. 
Мярка 6: Периодично събиране и актуализиране на информация за транспорта като основа за транспортни 
решения  
Създаването и регулярното актуализиране организацията на транспорта и автомобилното движение се основава на 
актуална и точна информация за нуждите и търсенето на транспортни услуги – по направления, по вид транспорт, по 
категория пътници, по време, и т.н. Проучванията на общественото мнение за качеството на транспортната система 
включват населението в транспортното планиране и спомагат за повишаване на качеството му, но също и за по-
високото ниво на одобрение при предлагане и въвеждане на промени  
Мярка 7: Засилване ролята и функциите на комисията по безопасност на движението  
Периодичният анализ на състоянието на безопасността на автомобилното движение на територията на града, 
причините за възникване на ПТП и определяне на “черните точки/зони”, където най-често възникват произшествия 
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е необходимо условие за набелязване на конкретни мерки за промяна организацията на движението и/или други 
съответно необходими действия. 
 
В момента всички тежкотоварни превозни средства с дестинация ферибот Видин, преминават през града, 
включително центъра на града. Това води до задръствания, замърсяване и застрашат безопасността на движението. 

 Районни артерии ІІІ-А клас ( 2 х 2 ленти задвижение ) Булевард „България” (в най- северната част на 
града) е изграден като типична ІІІ-класна артерия с голяма пропускателна способност, която не се  
използва пълноценно поради мястото й на периферна улица в структурата на града. Трасето на този 
булевард, поради изградеността си е удачно до се осмисли с нови функции, например за включване в 
транзитното трасе (обход) на Враца, като етапно изпълнение на генералния замисъл за извеждане на 
транзитните потоци Мездра-Видин. 

 Изготвяне на транспортно райониране на града (а оттам и определяне на транспортни 
потенциали)  по смисъла на Наредба № №1/8 на Министерство на регионалното развитие за обем и 
съдържание на устройствените схеми и планове, раздел ІІ и раздел ІІІ. 

Транспортно райониране на град Враца, за да се изведат всички транспортни показатели, влияещи върху обема, 
безопасността на движението и паркирането. За всеки транспортен район да се установят оразмерителните 
параметри и необходим брой паркоместа. 

 Изграждане на втори етап на околовръстния път (Е79 връзка с Видин). 

Изграждането на 2–ия етап от разширение на обходния път на съществуващ път Е79 в посока на Видин е в ход. Този 
път ще позволи отклоняване на трафика на тежкотоварни превозни средства извън границите на града, което ще 
намали задръстванията, намаляване на емисиите от CO2 и ще подобри безопасността на движението. 

 Разширение и оптимизиране на тролейбусната мрежа. 

Предвиденото изграждане на нова маршрутна линия (бл. 26 - ул. "Ц. Даскалов / Криводолско шосе - надлез – ж.п. 
гара - автобус - Екзарх Йосиф.), 5900 м с дължина на съществуващата тролейбусна мрежа Враца, има за цел: - 
осигуряване на лесен достъп на работниците, обитаващи едни от най-гъсто населените райони (Дъбника и Сениче) 
на града до центъра на града, където са разположени обектите на третичния сектор-административни офиси и 
бизнес предприятия, банки, ж.п. гара (градски и товарни), хранителните стоки. Ефектът ще е чувствително 
намаляване на времето за пътуване до работни места, ще се намали трафика по най-натоварените  градски улици – 
„Мито Орозов” и „Демокрация”, чрез поемането на по-големи пътникопотоци от тролейбусния транспорт. 

 Преустановяване на по-нататъшно влошаване на качеството на транспортната 
инфраструктура, и осигуряване на средства за нейната поддръжка, функциониране и развитие. 

Общината е отговорна за поддръжката както на градската улична, така и на общинската пътна мрежа. Ограниченият 
общински бюджет и субсидиите от държавния бюджет налагат да се оптимизира ефективното поддържане и 
модернизация на транспортната инфраструктура във времето.  

 Количествено определяне на процесите на увеличаване моторизацията на населението и 
промените в Modal-split на пътуванията (дяловото разпределение на пътуванията по превозни 
средства).  

Значителното нарастване на дела на пътуванията с лични моторни превозни средства, което води до изчерпване на 
капацитета на пътната мрежа във Враца и увеличаване на времето и разходите за транспорт, задръстванията и 
вредните емисии. 
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Има тенденция, по отношение на увеличаване на броя на частните автомобили в домакинствата, която трябва да се 
изследва и да се изведат параметрите. Пропускателната способност - капацитетът на уличната мрежа в Враца е 
недостатъчен за транспортнет потоци, предизвикани от превозните средства, което от своя страна води до 
задръствания на артериите, респективно до увеличаване на времепътуването и разходите за транспорт. 

 Ускоряване изпълнението на големи инфраструктурни проекти в региона - Дунав мост 2, байпас 
пътища, разширяване на пътя Е-79 Мездра-Ботевград. 

Изпълнението на тези големи промени в инфраструктурата е изцяло държавна политика. 

 Увеличаването на цените на петролните продукти на международния пазар. 

Тези процеси са на световно ниво. Общината не може да повлияе върху пазара на петролни продукти, но може да 
преориентира системата на МОПТ-Враца по-интензивно да използва еколигчно чиста и икономически перспективна 
превозна система -тролейбусния транспорт в града. 

 

По отношение на транспортната ситуация, касаеща Централната градска част, която във Враца е със 
значителни размери по отношение на цялата градска територия: 

 Извеждане на транзитното движение на града чрез изграждане на обходния път. 

 Създаване на напречни връзки в посока север-юг. 

 Извеждане на натовареното движение от централната градска зона и канализирането му  в 
удобни връзки между промишлените зони и входовете София, Оряхово, Видин и Криводол. 

 Провеждане на вътрешно-градското автомобилно движение в обход на административно 
търговски център и същевременно осигуряване на достъп до него и захранване. 

Изградената пешеходна зона в централната градска част, която обхваща и двустранно тангира най-главните и 
представителни обществени и административни сгради във Враца, разделя града на две части – източна и западна и 
се пресича на две места за автомобилно движение (от ул.”Кръстю Българията” и бул. „Демокрация”) с предимство 
за пешеходеца. Това разделяне на градоустройствената структура, както и недостатъчното осигуряване на 
обслужващи улици за транспортната достъпност на централната градска част е довело до съществуващият в 
момента транспортен проблем в старата градска част и проблемите с паркирането. За това допринася и липсата на 
обходни трасета, които да поемат чистия транзит, несвойствен за централните градски райони. 

 Съществуващата пешеходна зона е решена на едно ниво което затруднява транспортното 
обслужване на градския транспорт. Целесъобразно е тя да бъде прекъсната от режимни трасета.  

 Насърчаване на ходенето пеш и използването на велосипеди.  

 Оптимизиране на използването на лични автомобили.  

 Оптимизиране на градския товарен транспорт. 

 Използване на интелигентни транспортни системи.  

 

По отношение на проблемите с паркирането: 

 Подобряване на паркирането и увеличаване на паркооборота. 
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 Използване на Политиката на таксите за паркиране като икономически инструмент, след като се 
направи задълбочена и обоснована разработка на ПРОБЛЕМА –„ПАРКИРАНЕ И ГАРИРАНЕ”. Само чрез 
такава  разработка могат да се  установят различни тарифи, които да се съобразяват с 
ограничената наличност на градски  пространства, особенно в типичния център, и да създадат 
различни стимули, като например : 

o безплатни паркинги в периферните райони на широкия център 

o високи тарифи в ядрото на Централната част,  

o по-ниски цени за екологично по-чисти автомобили и т.н. 

 Да се преработи, на базата на транспортно-технически изследвания, в ситуационно отношение 
кръстовището на пл. «Софроний Врачански», като се прецени целесъобразността на паркоместата, 
елемент на «Синя зона» в този участък. 

 Да се обособят зони за платено паркиране, при необходимост с различни тарифи. «Синята зона» да 
се формира като зона, а не като определени паркоместа. В нея местата за паркиране са платени 
според целта на престоя и времетраенето му.  

 Организиране на безплатно паркиране по трасета, граничащи с ЦГЧ (например: Крайбрежна и 
Втори юни), в т.ч. и обновяване на съществуващи (бул. Демокрация до стадиона) с добра насочваща 
информация. 

 Да се направят предложения за изменения и допълнения в Наредбата за организация на 
движението на територията на гр. Враца и предложение за разширено зониране, включващо „зелена 
зона”, а при необходимост – и „жълта зона”. 

 В ситуационно отношение паркоместата да се приведат в съответствие с нормативните 
изисквания. 

 Да се потърсят и запазят възможности за изграждане на извън улични открити и етажни 
(подземни и надземни) паркинги и паркинг-гаражи в терени публична общинска собственост, най-вече в 
зоните около градския център и доколкото е възможно в самия център. Намирането на подходящи 
места за изграждане на паркинги и паркинг-гаражи е задача на последващи подробни устройствени 
планове. 

 За създаване на безконфликтно и комфортно преминаване през централната градска част, като 
алтернативни варианти за бъдещо паркиране, може да се обособят в следните райони: изграждане на 
паркинг в района на автогарата, изграждане на подземен паркинг в района на болницата срещу 
стоматологията,  обособяване на джобове за спиране и паркиране в района на кооперативния пазар, до 
сградата на Здравната каса, изграждане на многоетажен паркинг в ж.к. “Дъбника” в близост да 
пазара, както и изграждане на многоетажен паркинг в ж.к. “Младост”.  

По отношение на сигнализацията: 

 На някои места е необходимо да се сигнализират спирките на обществения транспорт, както и 
пешеходните пътеки. Следва да се приведат за определени участъци в съответствие хоризонталната 
маркировка и вертикалната сигнализация – например, по отношение на пешеходните пътеки. 

 Пътните знаци, елемент на вертикалната сигнализация, следва да се актуализират своевременно. 
В случаите, например, когато определена улица се сигнализира като еднопосочна, излишните знаци, 
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които са били поставени преди това за движещите се превозни средства в забранената вече посока, 
следва да се отстранят. 

10.2.5 Енергийни мрежи и съоръжения 

Доставчик на ел. енергия в общината е “Електроразпределение – Плевен” – АД което е едно от седемте, регионални 
електроразпределителни търговски дружества, отделени от “НЕК” – ЕАД, при осъществяване на структурната 
реформа в електроенергийния сектор на страната и едно от първите, което беше приватизирано през 2005 г., като 
новият собственик е чешката компания CEZ. 

На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя трансформаторни постове със средна 
инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите, средно напрежение са с дължина 198 км. Мрежата за ниско 
напрежение включва въздушна мрежа с дължина 185 км и кабелна мрежа с дължина 235 км. 

През 2003-2004 година е извършена рехабилитация на уличното осветление в общината, като Проект на Плана за 
развитие на Община Враца 2006 – 2013 са монтирани нови осветителни тела.  

Основният проблем на електроснабдяването се състои в остарялата и амортизирана мрежа в някои квартали. 

 

Топлоснабдяване: 

Централното отопление 

Централното отопление е с големи предимства и следва да се внедрява винаги, когато е икономически 
осъществимо. Тези видове доставки на топлина са особено подходящи за снабдяване на жилищни блокове и 
многофамилни къщи, както и на обществени сгради като болници, училища и административни сгради. 

В гр. Враца е изпълнена отоплителна мрежа, захранваща 15 650 апартамента и 5 296 обекта, приведени към 
апартаменти - общо захранени 20648 апартамента. Топлофицираните сгради са 632 блока. На база статистическа 
информация от преброяването 2001 г., на територията на града има изградени 9202 жилищни сгради с 33 275 
жилища. 68.88% са жилищата в три до 10 и повече етажни сгради. 47 % от тях са топлофицирани. Заедно с 
приведените към апартаменти обекти, процентът на топлофициране нараства на 62 %. През последните години по 
финансови съображения много от тях са изключени от топлопреносната мрежа на града и са преминали на друг вид 
гориво - на дърва и въглища или електричество. По информация на “Топлофикация” АД, гр. Враца към 31.03.2003 г. 
изключени от топлопреносната мрежа са 2 148 абонати /апартамента/. 

Собственик или ползвател на топлопреносните мрежи и съоръжения е “Топлофикация - Враца“ АД - гр. Враца, с 
предмет на дейност: производство, пренос, разпределение и пласмент на топлоенергия за стопански и комунално - 
битови нужди. Тя притежава три топло-източника, изградени на отделни производствени площадки - ОЦ "Младост", 
ТЦ"Градска" и ОЦ "Калоян". 

Използваното гориво е: 

• основно гориво - природен газ; 

• резервно гориво - мазут (котелно гориво тежко); 

Произведената топлоенергия се транспортира до консуматорите по топлопреносна мрежа с обща дължина 57.3 км 
и чрез 549 абонатни станции (АС) се доставя до консуматорите. 

Електричество 
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В момента отопляването с електрическа енергия се използва от част от домакинствата в жилищните блокове, тъй 
като отоплението с индивидуално изгаряне почти не е възможно. В бъдеще се очаква тази ситуация да се промени, 
тъй-като през следващите години цените за електричество ще нарастват с цел покриване себестойността на 
производството. Тази форма на отопление може да се приеме като временна мярка и неустойчива възможност за 
решение. 

Отопление на дърва и въглища 

Използването на дърва и въглища като източник за отопление на домакинствата е най-неблагоприятно по 
отношение качеството на атмосферния въздух. Това особено се отнася за гр. Враца, тъй-като градът е гореща точка, 
в която има превишение на нормите за PM10 (фини прахови частици под 10 μm). 

10.2.6 Газоснабдяване 

“Булгаргаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с отклонения високо 
налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в страната. “Булгаргаз” ЕАД е 
единственото предприятие за пренос на природен газ в България. 

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и много добре развита 
промишлена такава /близост на газопроводи от националната газопреносна мрежа до предприятията в 
промишлената зона, изградени газоразпределителни станции (ГРС) и арматурни пунктове/. Враца е център на един 
от 8-те региона, на които е разделена националната газопреносна мрежа, а именно – регион “ЗАПАД”. Той обхваща 
територии на общините Враца, Криводол, Роман, Бойчиновци, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд,Правец 
и Горна Малина, Перник и Радомир. През територията на региона преминават северния и южния полупръстени на 
газопреносната мрежа, като до повечето от по-големите градове има изградени газопроводни отклонения високо 
налягане и ГРС, които са собственост на “Булгаргаз” ЕАД. 

В едно от населените места на Общината – с. Чирен, на 15 км от град Враца, се намира единственото в страната 
хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на база изтощено газово находище. Недостатъчния брой на 
газохранилища в югоизточна Европа и прогнозираното възходящо развитие на газовия пазар в България и 
съседните й страни са основните причини, които очертават добрата перспектива за подземното съхранение на 
природен газ в България и в частност в ПГХ Чирен. При рязък спад на температурите съхраняваните в 
газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват за регулиране на налягането в националната и транзитната 
газотранспортни системи на "Булгаргаз". 

Комунално-битовият сектор има значителен дял в общата структура на замърсяване района на гр. Враца – 21.24 %, 
особено през зимния период, като формира годишни емисии от: 

• серен диоксид – 340 т/год. - 8.47 %; 

• азотни оксиди –16 т/год. - 0.5 %; 

• въглероден оксид – 4 715 т/год. - 41.9 %; 

• въглеводороди – 11 т/год. - /.16 %; 

• прах, сажди – 16 т/год. - 0.54 %; 

• всичко емисии от сектора – 5098 т/год. – 21.24 %; 
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10.2.7 Комуникационни мрежи 

През последните няколко години Информационните Технологии и Телекомуникациите /ИТТ/ се оформиха като 
водещ сектор в глобалната икономика, дадоха тласък на развитието на много страни и си спечелиха приоритетно 
място в техните стратегии за развитие. Страната ни в лицето на Българското Правителство стои на прага на този век 
и има реален шанс да използва и развива ИТТ като ги превърне в приоритет и емблема за България. Прилагането на 
практика на този принцип, възприет от водещите компании и асоциации в бранша е ключът към реален растеж и 
ускоряване на интеграцията на страната ни в европейските и световни политически и икономически структури. ИТТ 
са задължително условие за интеграция и глобализация на българската икономика. Те изпълняват изключително 
важна инфраструктурна роля свързвайки останалите сектори, увеличават ефективността на работата и подобряват 
конкурентноспособността. Заедно с това са сами по себе си отделен и основен отрасъл в икономиката на една 
страна, който създава висока добавена стойност, дава добре платени работни места, не замърсява околната среда и 
е сравнително слабо зависим от външни за него фактори. Получава се по-скоро обратната връзка: всички останали 
публични и частни сектори са зависими от него и могат да извлекат много ползи от употребата на ИТТ продукти. 

 

Интернет 

Интернет вече успя да си извоюва място в глобалния бизнес. Независимо от трусове и успехи, неговата роля ще 
расте заедно с процесите на либерализация и интеграция на националния и международния пазари и 
глобализацията на икономиката. 

Подобряването на телекомуникационната инфраструктура както и предлагането на интернет достъп до възможно 
най-висок брой потребители също е важен фактор за развитие на цялата икономика. Желанието на много граждани 
и фирми за евтин и качествен интернет достъп често е възпрепятствано от високите цени на услугите, дължащи се 
на слаборазвитата и неориентираната към клиентите телекомуникационна инфраструктура. Това от своя страна 
възпрепятства развитието на така наречените e-business приложения, стоящи в основата на развиващата се 
интернет икономика. Необходими са специални данъчни преференции за инвестиции в развитието на такъв тип 
мрежи, както и популяризиране и стимулиране на този тип икономика. 

10.3 Изводи 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.1. – Водоснабдителни и канализационни мрежи 

 Водоснабдителната и канализационна мрежа е добре развита, но е амортизирана и са необходими 
реконструкция и обновяване, с цел намаляване загубите на вода. 

 На територията на общината има потенциални водоизточници за питейно – битови нужди, за които е 
необходимо да се направи проучване. 

 ГПСОВ – Враца не осигурява достатъчно пречистване на отпадните води от гр. Враца. Необходимо е 
станцията да се реконструира, разшири и модернизира. Разширението на станцията трябва да се съчетае с 
доизграждане канализационната мрежа на гр. Враца за отпадни води. 
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 Необходимо е да се оптимизира режима на водоползване и да се създадат регистри на водоползвателите 
и прецизиране на техните нужди. 

 Да се създадат възможностите за най-ефективен начин на определяне и управление водният баланс на 
територията на общината. 

 Опазване и подобряване на водните ресурси чрез Изпълнение на проект “Интегриран проект за Водния 
цикъл на Град Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010г. за предоставяне на Безвъзмездна 
Финансова Помощ по Приоритетна ос 1 от ОП “Околна Среда”; 

 Постоянен контрол върху състоянието на язовирите, речните корита, реките, деретата и каналите на 
територията на град Враца; 

 Организиране на система за управление на риска и превенция и предотвратяване на наводнения. 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.2. – Транспортни мрежи 

 По възможност да се предвидят средства за поддържане (изсичане на храсти, банкети, канавки) и  за 
текущ ремонт, за да могат да се изпълняват ежегодно най-необходимите дейности, включително и такива 
по пътна сигнализация и маркировка, предпазни огради и парапети. 

 По възможност да се предвидят средства за проектиране, за да е в състояние общината да подготви 
проекти за кандидатстване от фондовете на ЕС или да търси друга форма на финансиране;   

 По възможност да се предвидят средства за километриране и паспортизация, вкл. с наличните 
съоръжения, както и  направа обследване и оценка на експлотационо - техническото състояние на всеки 
един път и ефективността от пътно-ремонтните работи. 

 Да се поддържа в добро състояние отводняването на пътищата, което е свързано с редовното почистване 
на банкети и канавки  и добро състояние на отводнителните съоръжения. 

 Да се картотекират всички мостови съоръжения на територията на град Враца и поетапно и на база 
приоритети да се предвиди рехабилитация на мостовите съоръжения, използвайки и оперативните 
програми за финансиране; 

 Да се предвиди извеждане на транзитното и предимно товарното автомобилно движение извън града 
(обходни и околовръстни пътища); 

 Оптимизиране на Транспортната схема на масовия обществен пътнически транспорт ( МОПТ) - Враца във 
всички нейни структурни елементи – линии, маршрути, спирки и разписания, както и ефективно 
обхващане на периферните и крайградските зони на Враца; 

 Въвеждане (активно използване) на Европейските регламенти в процедурите по договаряне и възлагане 
на обществените поръчки за пътнически превози;  

 Въвеждане на електронно таксуване, видеонаблюдение и GPS-контрол, както и поетапно създаване и 
развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт; 

 Създаване на условия за ползване на обществения транспорт от граждани в неравностойно положение; 

 Обновяване и модернизиране на автобусния парк на системата МОПТ-за обществени превози на пътници;  
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 Създаване на методика и организация за периодично събиране, актуализиране и анализ на информация 
за транспортните процеси в град Враца,  като основа за всякакви транспортни решения в града;  

 Урегулиране на таксиметровия транспорт, като се изградят достъпни и удобни за гражданите 
местостоянки; 

 Засилване на методическите и контролни функции на Общинската комисия по организация и безопасност 
на движението, отнасящи се до пътническите превози в гр. Враца; 

 Създаване на Политика на таксите за паркиране, която може да се използва като икономически 
инструмент. Чрез нея ще се  установят различни тарифи, които да се съобразяват с ограничената 
наличност на градски  пространства, особено в типичния център,  и ще се създадат различни стимули като 
например : 

 безплатни паркинги в периферните райони на широкия център 

 високи тарифи в ядрото на Централната част,  

 по-ниски цени за екологично по-чисти автомобили и т.н. 

 Обособяване на зони за платено паркиране, при необходимост с различни тарифи. «Синята зона» да се 
формира като зона, а не като определени паркоместа. В нея местата за паркиране са платени според 
целта на престоя и времетраенето му; 

 Организиране на безплатно паркиране по трасета, граничащи с ЦГЧ (например : Крайбрежна и Втори юни 
) , в т.ч. и обновяване на съществуващи (бул. Демокрация до стадиона), с добра насочваща информация; 

 Търсене на възможности за изграждане на извън улични открити и етажни (подземни и надземни) 
паркинги и паркинг-гаражи в терени публична общинска собственост, най-вече в зоните около градския 
център и доколкото е възможно в самия център. Намирането на подходящи места за изграждане на 
паркинги и паркинг-гаражи е задача на последващи подробни устройствени планове.  

 Изработване на ГПОД – Генерален план за организация на движението на Враца; 

 Изработване на интерактивна карта на знаковото стопанство на града към 2012 г., където да е отразена и 
инспектирана вертикалнта сигнализация с пътни знаци и постоянното и актуализиране; 

 Проектиране и изграждане на кръгови кръстовища на възлови пътни артерии; 

 Интегриране на отделните части на града за подобряване на транспортно комуникационната система на 
града 

 Трябва да се работи в посока за изграждане на подземно трасе на железопътната магистрала през 
урбанизираната територия на гр. Враца; 

 Трябва да се работи в посока габарита на околовръстния път на гр. Враца, да е в съответствие с габарита 
на  международния път Е – 79. 

 Изградена е пешеходната зона на гр. Враца за насърчаване на пешеходците.  

 Съществуващата комуникационно – транспортна схема на града  създава проблеми, решаването на които 
налага извеждане на транзитното движение чрез изграждане обходния път на Враца, провеждане на 
вътрешноградското транспортно движение в обход на административно – търговския център, 
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оптимизиране трасетата на автобусния и тролейбусния транспорт, решаване по съвременен начин 
проблемите при паркирането и гарирането на моторните превозни средства и др.  

  Състоянието на пътната настилка в населените места от общината и в областния център е износена, 
поддържането на уличните платна е ограничено поради липса на средства и тава е една от причините за 
регистрираните наднормени концентрации на прах и ФПЧ10. 

 С разработения градоустройствен и регулационен план на ЖК ”Дъбника” и  Общ устройствен план на гр. 
Враца / в процес на проектиране/ се създават предпоставки за изграждане на оптимална пространствена 
и функционална структура на града в хармонично единство на урбанизираните структури със 
съществуващите природни и антропогенни елементи. 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.3. – Енергийни мрежи и съоръжения 

 Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява достатъчна сигурност и 
оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерявана за по-големи 
товари от сегашното потребление и повечето подстанции работят с около 50 – 60 % от капацитета си. 

 Бъдещото развитие е насочено към повишаване на енергийната ефективност и качеството на 
топлоснабдяването; 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.4. – Енергийни мрежи и съоръжения 

 Да се реконструира и рехабилитира остарялата електроснабдителна мрежа в някои от кварталите; 

 Да се подобри системата на улично осветление. 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.5. – Газоснабдяване 

 Извършени са предпроектни проучвания и е одобрена схема за газифициране на гр. Враца. 

 Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и много добре 
развита промишлена такава. 

 

Изводи по отношение на т. 10.2.6. – Комуникационни мрежи 

 Необходимост от подобряването на телекомуникационната инфраструктура както и предлагането на 
интернет достъп до възможно най-висок брой потребители 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 10 

1. Карта №23 – Комунално стопанство – към т. 10 

2. Карта №24 – Карта на потенциално опасните сгради – към т. 10 

3. Карта №25 – Газоснабдяване – към т. 10.2.6 

4. Карта №26 – Топлоснабдяване – към т. 10.2.6 

5. Карта №27 – Водоснабдителна система – към т. 10.2.6 

6. Карта №28 – Канализационна система – към т. 10.2.6 

7. Карта №29 – Електроснабдяване – към т. 10.2.6 

8. Карта №30 – План-схема на оптичните кабели – към т. 10.2.6 
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11 Влияние върху градското развитие на големи 
инфраструктурни проекти с регионално и национално 
значение, предвидени за реализация на територията на 
общината 

11.1 Строителство на Дунав мост Видин – Калафат 

Проектът от българска страна обхваща проектиране и строителство на комбиниран (пътен и железопътен) мост с 
четири пътниленти, една железопътна линия, велосипедна алея и две пешеходни алеи. 

Дунав Мост Видин-Калафат има ключово значение не само за бъдещото развитие на Пан-европейски транспортен 
коридор ІV, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с 
възможностите, които ще се открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от 
шосе на железница. 

С изграждането на новата инфраструктура ще се постигне съществено отваряне на транспортната мрежа на 
България и интегрирането й с европейските трапспортни мрежи, заедно с повишаване качеството на транспортното 
обслужване като цяло – това ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. 
Въздействието на изграждането на моста при Видин-Калафат върху регионалното развитие ще се почувства още по 
време на строителните работи, като средно за периода се очаква да бъдат създадени около 980 работни места, а от 
началото на работите до въвеждането на моста в експлоатация в местната и регионална икономика пряко ще се 
влеят около 60 млн. евро. 

Конкретно за Община Враца влиянието на Проекта е следното: 

 Повишаване на транспортния поток през гр. Враца 

 Повишаване на потреблението на цимент от завода на Холсим в с. Бели Извор, като по този начин оказва 
положително влияние на икономиката в региона 

 

11.2 Железопътното трасе Видин – София 

Скоростната жп линия Видин - София е най-големият проект на националната компания "Железопътна 
инфраструктура" (НКЖИ),  подготвян за финансиране през следващия програмен период - 2014 - 2020 г. 

По план строителството трябва да започне в началото на 2014 г. Ще включва модернизация на трасето,   нови 
участъци и гари. 

Скоростта на движение ще бъде от 160 до 200 километра в час. Предвижда се и изграждането на естакада с 
височина 130 метра и дължина 1.5 км, която ще предпази долината на река Арчар. 

Строителството ще бъде на етапи. Очаква се жп линията да бъде завършена окончателно през 2030 година. 
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Трасето на новата линия е избрано от 35 различни варианта. То минава през Видин, Медковец, Монтана, Криводол, 
Враца, Мездра, Ботевград и стига до София. Предвидено е създаването на железопътен възел край столицата, който 
ще прави връзка с линията за Пловдив, и влаковете, особено товарните, няма да минават през София, ако 
продължават по този маршрут. 

В доклада за въздействието върху околната среда е записано, че негативните ефекти от строителството и 
експлоатацията на линията са в рамките на нормативните изисквания. Евентуалните отрицателни ефекти ще са от 
това, че на места ще се минава през земеделски земи, чието предназначение ще бъде променено. Освен това 
живеещите около трасето ще бъдат изложени на шум, ще бъде унищожена растителност и е възможно 
активизирането на свлачища. Според експертите обаче всичко това може да бъде преодоляно с проучване и 
проектиране на необходимите съоръжения. 

Шумът от бъдещата линия е сред основните притеснения на живеещите във Враца, тъй като и тя, както и сега 
съществуващото трасе ще минават през града. Според един от проектантите на линията възможностите за 
преодоляване на проблема са следните: 

 построяване на изолиращи стени покрай релсите. Това засега е и най-реалистичната алтернатива,  

 подземна линия и гара, която ще е с около 150 млн по-скъпа и би разрушила сегашните връзки с 
индустриалната зона на града", 

 гарата, както и всички връзки към промишлената зона на града да се направят наново извън Враца. 

11.3 Обход на гр. Враца 

 Проектът се финансира по приоритетна ос 2 на Оперативна Програма Транспорт 

 Индикативната стойност на проекта е 25.4 млн. лв. 

 Формулярът за кандидатстване се разглежда от Управляващия Орган на Оперативната Програма  

 На 24.02.2012 г. бе обявена обществената поръчка за строителство.  

 Общата дължина на отсечката е 6.8 км 

 Проектна скорост 90 км/ч; габарит Г-10.5 

 Очаква се получаване на разрешение за строеж през   м. юни 2012 г. 

 Срокът за извършване на строителните дейности е 20 месеца 

Този път ще позволи отклоняване на трафика на тежкотоварни превозни средства извън границите на града, което 
ще намали задръстванията, намаляване на емисиите от CO2 и ще подобри безопасността на движението. 

11.4 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА 

Бенефициент на проекта е Община Враца, а асоцииран партньор по проекта е "Водоснабдяване и канализация" 
ООД – гр.Враца. Общата стойност на проекта е 136 373 288,07 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в 
размер на 123 523 616,01 лв. 
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Интегрираният Воден Проект във Враца, България е резултат на анализ на настоящата ситуация на Водния цикъл на 
Враца и критичните въпроси, изискващи техническа интервенция в кратък срок. В резултат на това мярката се състои 
от подмяна и изграждане на част от водоснабдителната система, разширяване и подмяна на канализационната 
система, реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води и доставка на оборудване. 

Проектът има за цел подобряване управлението на пълния воден цикъл на агломерация Враца и включва следните 
компоненти: 

 Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи – замяна на азбесто - циментови 
тръби с HDPE; 

 Реконструкция и рехабилитация на съществуващи главни колектори І, ІІ, ІІІ, ІV и V, в гр.Враца. 
Съществуващите бетонови колектори ще бъдат заменени с HDPE тръби; 

 Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа; 

 Удължаване на колекторната мрежа в кварталите Подбалкански, Кулата и Бистрец, както и строителство на 
канализационни отклонения по градски улици, свързани с главните колектори; 

 Рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с проучване, проектиране и 
реконструкция на азбесто-циментовия трансмисионен водопровод от язовир „Среченска бара” до гр.Враца; 

 Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) с ново механично и електрическо 
оборудване, строителство на нови и обновяване на стари сгради. Използваната технология е отстраняване 
на биогенните елементи чрез процес на пречистване с активна утайка с последваща аеробна стабилизация 
на утайката. Обновената станция ще има капацитет от 94 000 екв.ж. и ще отговаря на позволените 
стойности за заустване. 

Ключови индикатори за изпълнение (индикативни стойности): 

Удължаване канализационната мрежа 25,5км 

Рехабилитация на второстепенната кан.мрежа 13,1км 

Рехабилитация на съществуващи главни колектори 8,06км 

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа 77,7км 

Рехабилитация на водопровода от яз.”Среченска бара” до Враца 33,3км 

Население, свързано към канализационната мрежа 100% 

Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), 94000 екв.ж. 1бр. 

Изпълнението на проекта предвижда: 

Договори за строителство: 

 Договор за реконструкция на ПСОВ - Жълта книга по ФИДИК; 

 Договор за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната 
мрежа на гр.Враца – етап 1- Червена книга по ФИДИК; 
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 Договор за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната 
мрежа на гр.Враца – етап 2- Червена книга по ФИДИК; 

 Договор за рехабилитация на съществуващ стоманен захранващ водопровод и реконструкция на захранващ 
водопровод от азбесто-циментови тръби от яз. „Среченска бара” до гр. Враца - Червена книга по ФИДИК;  

Договори за доставки: 

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

Договори за услуги: 

 Договор за Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК; 

 Договор за Техническа помощ за Звено за изпълнение (ЗИП) на Интегриран проект за водния цикъл на град 
Враца 

 Договор за Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект № 58111-65-256 
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца, ОП „Околна среда 2007 - 2013”; 

 Договор за одит по проекта; 

 Договор за проучване и проектиране на захранващ водопровод от яз.”Среченска бара” до гр. Враца. 

 

Общите цели на проекта са: 

 Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично 
законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадни води, както и 
да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие; 

 Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие; 

 Да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност. 

 

Специфична цел на проекта – да подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Враца посредством 
подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма.  

 

Целите на инвестицията в част водоснабдяване са: 

 Да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС; 

 Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни 
загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във водопреносната мрежа); 

 Да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната употреба на водните ресурси; 

 Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система.  

Целите на инвестицията в част канализация са: 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 Да увеличи броя на населението, чиито отпадни води се отвеждат и пречистват вканализационната система 
съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271. 

 Да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи септични ями и заустване на 
отпадни води в околната среда, чрез разширяване на канализационната мрежа към райони, които в 
момента не са свързани към канализационната система; 

 Да предпази приемниците (р. Дъбника) от замърсяване в следствие от заустване на непречистени отпадни 
води; 

 Да рехабилитира част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки авариите и инфилтрацията. 

 

Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на проекта (и в част водоснабдяване, и в част канализация) ще доведе до следните резултати и 
ползи: 

От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура: 

 оптимизиране на пречиствателните процеси в ПСОВ; 

 постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата; 

 намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа; 

 намаляване на инфилтрацията в канализационната система ; 

 увеличаване на свързаността към канализационната система. 

От екологична гледна точка: 

 преустановяване на здравните рискове - намаляване на риска от замърсяване на р. Дъбника, воден 
приемник на станцията за отпадни води; 

 преустановяване на директните изливания на непречистена отпадна вода в прилежащи приемници; 

 подобряване на екосистемите; 

 допринасяне за намаляване на замърсяването в трансграничните региони. 

 намаляване здравословния риск върху човешкото здраве, особено на населението, живеещо в близост до 
ПСОВ; 

От социална гледна точка: 

 подобряване на качеството на ВиК услугите за населението чрез оптимизиране на ВиК системата и 
подобряване на жизнените условия като цяло; 

 свързване на населението към мрежата за отпадни води и превенция на инфилтрирането на вода в 
системата за отпадни води; 

 създаване на нови работни места и значително подобряване на работните условия на експлоатационния 
персонал; 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и осигуряване на специализирано 
обучение за експлоатационния персонал; 

От икономическа гледна точка: 

 подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на разходите за експлоатация и 
поддръжка на нейните елементи; 

 създаване на възможност операторът да генерира достатъчно собствени средства, които да инвестира в 
последващо подобряване на елементи от съществуващите системи; 

 принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване на предпоставки за икономически 
и социален подем. 

От гледна точка на изпълнението на политики: 

 съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и европейски политики в сектор води; 

 принос към оптимизирането на управлението на водния сектор като цяло; 

 принос към постигане на ангажиментите, поети от България в преговорния процес, в дължимия срок. 

11.5 Изводи 

Големите инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на 
територията на общината ще решат голяма част от проблемите в областта на икономиката, екологията и 
инфраструктурата. 

Проблем остават обектите от национално значение, които са предприети за реализация без одобрението на 
гражданите на гр. Враца. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 11 

1. Карта №25 – Газоснабдяване – към т. 11 

2. Карта №26 – Топлоснабдяване – към т. 11 

3. Карта №27 – Водоснабдителна система – към т. 11 

4. Карта №28 – Канализационна система – към т. 11 

5. Карта №29 – Електроснабдяване – към т. 11 

6. Карта №30 – План-схема на оптичните кабели – към т. 11 

7. Карта №31 – План-схема на масов обществен пътнически транспорт (МОПТ) – към т. 11 

8. Карта №32 – План-схема на първостепенната улична мрежа и връзки - класификация– към т. 11 
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12 Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени 
проекти, вкл. такива, получили финансиране или 
реализирани в последните пет години 

12.1 Карта с реализирани след 2006 г., текущите проекти и такива, предвидени за реализация, оценка на ролята 
им в града 

 

Изпълнявани през 2012 проекти по европейски и национални програми 

№ Наименование на проекта Изготвил Година Донор Стойност лв. 

11.  Проект за водния цикъл на Община Враца МОСВ, Община 
Враца, ВиК 

2007 - 
2015 

МОСВ – Кохез. 
фонд 

136 000 000 

1.  Превенция на риска от наводнения в 
Община Враца 

Община Враца 2011 - 
2013 

ОП „РР” 1 218 608 

2.  Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна 
енергия – Европа 2007-2013 г.” - 
CONURBANT 

Община Враца, 
ТПП-Враца 

2010 - 
2014 

Интелигент 
енергия 
Европа 2007-
2013 

124 503 

3.  СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, 
местни услуги за личността 

Община Враца 2011 - 
2012 

НП „Социално 
включване” 

1 200 000 

4.  Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие - изработване 
на интегрирани планове за градско 
развитие  

Община Враца 2011 - 
2013 

ОП „РР” 498 990 

5.  Изграждане и функциониране на областен 
информационен център Враца 

Община Враца 2011 - 
2014 

ОП „ТП” 400 000 

6.  Развитие на устойчив туризъм в Община 
Враца. Леденика – туризъм без сезони 

Община Враца 2011 - 
2013 

ОП „РР” 5 282 854 

7.  SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска 
мобилност) 

Община Враца 

и 15 партньора 

2012 - 
2014 

INTERREG IVC 187 661 

8.  SUGAR – Регионални и местни политики за 
устойчиви, добри градски логистични 
практики 

Община Враца и 
16 партньора 

2009 – 
февруари 
2012 

INTERREG IVC 283 360 
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9.  ИСКРА – Иновативен социален комплекс 
от резидентни алтернативи 

Община Враца 2012 - 
2014 

ОП”РР” 2 594 184 

10.  Изграждане и оборудване на Лъчелечебен 
център в Комплексен онкологичен център 
Враца ЕООД“ 

Община Враца, 
КОЦ Враца 
ЕООД 

2012 - 
2014 

ОП”РР” 6 306 906 

12.  Подкрепа за достоен живот Община Враца – 
партньор на 
Агенция за 
социално 
подпомагане 

2010 - 
2012 

ОП”РЧР” 380 698 

13. Проект: “Красива България” 2012 

СОУ „Никола Войводов", гр. Враца 

Община Враца 2012 Проект 
„Красива 
България” 

298 424 

14. Да накараме миграцията да работи за 
развитие – политики и инструменти за 
стратегическо планиране в регионите 
и населените места в Югоизточна 
Европа - MMWD 

Община Враца, 
МТСП,НСИ, БАН 
и 16 партньора 
от чужбина 

2012 - 
2014 

ОП „ЮИЕ” 422 460 

15. Обществена трапезария Община Враца, 
отдел 
Здравеопазване 

2011 – 
2012 
(03.01-
30.04) 

МТСП – Фонд 
„Социална 
закрила” 

18110 

15. И аз имам семейство Община Враца, 
отдел 
Здравеопазване 

2011 – 
2013  

МТСП – 
ОП”РЧР” 

140 000 

16. Враца – врата към древността Община Враца 2012 - 
2014 

ОП”РР” 473 179,26 

 Проектите, които са осъществени в Община Враца съвместно с общинските структури и с партньорите през 
2011 година са 35 на брой, разделении на 3 групи: одобрени, одобрени и не финансирани, разработвани и внесени 
за разглеждане. Подробно описание е дадено в Приложение 1 и Приложение 2. Една част от проектите се 
изпълняват в продължение на няколко години. Проектите, започнати в предходни години са три, на стойност около 
138 млн.лв.  

 Завършените проекти на Общината и общинските структури, които са с осигурено финансиране по 
национални и оперативни програми са 11 на бр., а привлечените средства са в размер на 3,6 млн.лв. Стойността на 
гранта е 3,5 млн.лв. Проектите са за изграждане на нова клетка 2.1 на регионалното депо за ТБО, Укрепване на 
свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево, Преустройство и пристройка към съществуваща сграда с 
обществено обслужващо предназначение с.Згориград, община Враца, УПИ ХХІІІ, кв.28, и проектите към ПУДООС - 
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„Обичам природата и аз участвам”, Обществена трапезария. Това са проектите, които бяха подготвени и изпълнени 
в рамките на годината.  

 Преходните, които се изпълняват от миналите години са 3 на брой, на стойност около 138 млн.лв. Най-
големият е със сключен договор за финансиране (136 млн.лв.), по ОП „ОС”, за изграждане на нова канализация в 
два от жилищните квартали (Бистрец и Кулата) и по улици, по които до момента няма такава (Подбалканска и др.), 
пълно обновяване на градската пречиствателна станция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна 
мрежа, включително и на захранващия водопровод от яз. Среченска бара.  

 През тази година продължи работата и по партньорските проекти на общината – с ПП „Врачански балкан” и 
АСП - Подкрепа за достоен живот. Общата стойност на проектите с партньорите е около 0,88 млн.лв. Първият проект 
предвижда изграждането, обзавеждането и оборудването на Многофункционален център за ключови 
природозащитни дейности „Горски дом”. Продължителността на проекта е 36 месеца и се очаква да приключи през 
2012 г. Вторият проект започна в края на 2010 годината и ще продължи до септември 2012 г. През 2012 г. ще 
завърши изпълнението на проекта за Изграждане на сепарираща инсталация на депото за ТБО и проекта за 
регионални и местни политики в областта на транспорта.  

 През 2011 г. бяха подготвени, одобрени и подписани нови договори/споразумения/ решения (това зависи 
от съответната програма) – 19 бр., обща стойност 21 млн.лв. Това са проектите: Превенция на риска от наводнения в 
Община Враца, Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007-2013 г.” – CONURBANT,СТИМУЛ – 
Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността, Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие - изработване на интегрирани планове за градско развитие, Изграждане и функциониране на областен 
информационен център Враца,  Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони. 
През 2012 г. са подписани още 2 бр. договори на обща стойност 9 млн.лв. Това са проектите за: Изграждане и 
оборудване на Лъчелечебен център е Комплексен онкологичен център Враца ЕООД, ИСКРА – Иновативен социален 
комплекс от резидентни алтернативи.  

 През 2011 година продължи работата и по партньорските проекти на общината – с ПП „Врачански балкан”, 
Подкрепа за достоен живот с АСП. Внесените за разглеждане проекти през 2011, които до края на годинара не са 
разгледани, в съответните институции, са 4 на брой, на обща стойност около 1,7 млн.лв. От тях 1 към програма 
„Югоизточна Европа”, 1 по ОП”АК”, 1 по „ИНТЕРРЕГ” и 1 в Посолството на САЩ в Република България.  

През 2011 г. станаха известни резултатите от оценката на 5 проектни предложения, които не са одобрени, 
като 1 от тях е одобрен и е в резервите. Проектните предложения бяха разработени през 2009  и 2010 г. 

 По-подробна информация за проектите по национални и европейски програми, за 2011 г. е дадена в 
Приложение 2. „2011. Проектите на Община Враца. Отчет по европейски и национални програми”. В Приложение 2 
са дадени всички проекти, по които се работи през 2011 г., но се отчитат само реално направените разплащания по 
тях.  

 Проектите са на стойност около 21 млн.лв., kато осигурените от общинския бюджет са 2,6 млн.лв. (12 %), от 
републиканския 7,1 млн.лв. (33 %) и около 10 млн.лв. (46%) от търговски дружества (това е проекта за газификация 
на град Враца, който се оценява на около 20 млн.евро и се изпълнява в периода 2009-2013 г.). Средствата, осугурени 
от други източници са в размер на 1,8 млн.лв. (8 %) от общо усвоените през 2011 г. (21 млн.лв.), посочени са в 
Приложение 1 за всеки проект поотделно и включват оперативните програми, ПУДООС, Красива България и др. 

Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за развитие през 2011 г. възлизат 
на 21,55 млн.лв. (фиг.1), разпределени по източници на финансиране, както следва:  

 От републиканския бюджет  - 7,1 хил.лв. или 33 %; 
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 От общинския бюджет – 2,6 млн. лв. или 12 %; 

 Национални и европейски програми – 1,8 млн. лв. или 8 %. 

 Други източници на финансиране – 10,0 млн. лв. или 46 %; 

Както се вижда, повече от 88 % от финансовия ресурс е осигурен чрез външно финансиране – национални и 
европейски програми и търговски дружества. 

 

 

Източници на финансиране на ОПР 2010 г.

Републикански бюджет

8%

Общински бюджет

13%

Национални и 

европейски програми

18%

Други

61%

Обща стойност - 16 млн.лв.

Проекта за 

газификация на 

гр. Враца
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Източници на финансиране на ОПР - 2011

Републикански 

бюджет

33%

Общински бюджет

12%

Национални и 

европейски 

програми

8%

Други

47%

Проекта за 

газификация на гр. 

Враца
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Фиг. 1 

 Разпределението на средствата по приоритетите е показано на фиг.2. Най-много средства са вложении за 
изпълнение на мерките по П1 „Развитие и модернизация на базисната инфраструктура” – 79 % (13 млн.лв.). По П2 
„Повишаване конкурентноспособността на  общинската икономика” са вложени 12 % (2 млн.лв.). По П3 
„Изграждане на устойчиво и балансирано развитие между селищата в общината и областта” – 9 % (1,6 млн.лв.). По 
П4 „Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на партньорства” – 0,4 % (73 хил.лв.). 
За постигане целите на П4, общинската администрация изпълнява задачи и проекти без допълнително 
възнаграждение, а в рамките на възнагражденията по договорите за наемане на работа. Не са отчетени средствата 
за обучение, което обикновено се извършва по различни проекти и за сметка на бенефициента по-проекта. 

Финансови средства по Приоритети - 2009

П2: Повишаване 

конкурентноспособността на  

общинската икономика

16%П3: Изграждане на устойчиво 

и балансирано развитие 

между селищата в общината 

и областта

12%

П4: Укрепване на общинския 

капацитет за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

0,4%

П1: Развитие и модернизация 

на базисната инфраструктура

72%

Обща стойност - 19 млн.лв.
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Финансови средства по Приоритети - 2010

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

81%

П2: Повишаване 

конкурентноспособност

та на  общинската 

икономика

8%

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано развитие 

между селищата в 

общината и областта

10%

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

1%

Обща стойност - 16 млн.лв.

 

Фиг. 2 

Финансови средства по приоритети на ОПР - 2011

П3: Изграждане на 

устойчиво и 

балансирано развитие 

между селищата в 

общината и областта

7%

П4: Укрепване на 

общинския капацитет 

за подпомагане на 

бизнеса и развитие на 

партньорства

1%

П2: Повишаване 

конкурентноспособност

та на  общинската 

икономика

11%

П1: Развитие и 

модернизация на 

базисната 

инфраструктура

81%

Обща стойност - 21 млн.лв.

Фиг. 2 

 Усвоените средства през 2011 г. са по-малко от действителния размер на привлечения с проекти финансов 
ресурс (фиг.2), което се дължи на това, че повечето инвестиционни проекти се изпълняват в рамките на няколко 
години. Двата най-големи проекта за рехабилитация на ВиК мрежата и газификацията на града стартираха през 2009 
г., но ще се изпълняват до 2015 г. и 2013 г. съответно. На фиг.3. е показано разпределението на средствата според 
източника на финансиране. Както се вижда, 98 % от средствата са от външно финансиране. 
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Привлечени средства с проекти (до 2010 г.) според източниците на 

финансиране

Национални и 

европейски програми

77%

Други

21%

Републикански бюджет

1% Общински бюджет

1%

Обща стойност - 190 млн.лв.

Срок за усвояване 2015 г.

Фиг. 3 

 Привлечените средства с проекти през 2010 г. са с около 5 млн.лв. по-малко от предходната и се дължи на 
това, че проекта за „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони” не беше 
одобрен и финансиран на втора фаза, а предвидените средства в републиканския бюджет за изграждане на клетка 
2.1. не бяха усвоени, поради обжалване на тръжната процедура. 

 Анализът и оценката на Програмата за реализация на общинския план за развитие за 2011 година показва, 
че планираните политики по изпълнението му са ясно определени и последователни. Целите и приоритетите са 
конкретни и измерими и съвпадат с целите на Общинския план за развитие на община Враца. При осъществяване 
на оценката на показателите са спазени принципите на получаване на надеждна и обективна информация от Отчета 
на общинската адфминистрация 2011 г., Отчета за изпълнение на бюджета на общината през 2011 година, както и 
от справките за разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011 година. 

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 – 19; 

2. Привлечено външно финансирене с проекти – от 2009 г. - общо 195 млн.лв.; Допълнително през 2011 г., на 
база подписани договори - още 21 млн.лв. 

3. Завършени проекти през годината – 11 бр., на Община Враца и общинските структури; 

4. Общ размер на инвестициите, вложени от община Враца за изпълнение на програмата – 21 млн. лв.; 

5. Инвестиции в пътната мрежа (лв.); 

 Основен ремонт тротоари  18,4 хил.лв.  

 Основен ремонт улици в гр.Враца 351,8 хил.лв.  

 Основен ремонт улици в селата  44,4 хил.лв. 

 Основен ремонт общински пътища 224 хил.лв. 
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6. Брой ремонтирани обекти на образованието (25 бр.), здравеопазването (7 бр.), социалните грижи (0 бр.), 
културата (3 бр.), спорта и младежките дейности (1 бр.) – общо 36 бр.; 

7. Инвестиции в обекти на образованието (0,8 млн.лв.) здравеопазването (25,5 хил.лв.) социалните грижи (530 
хил.лв.), културата (571 хил.лв.), спорта и младежките дейности (55,5 хил. лв.) – общо 2,0 млн.лв.; 

8. Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.) – 0,9 млн.лв.; 

9. Инвестиции в газоразпределителна мрежа (лв.) – 10 млн.лв. 

10. Инвестиции в РД за ТБО – изградена нова клетка 2.1 – 2,5 млн.лв.; Изградена инсталация за сепариране – 
3,5 млн.лв. 

11. Брой на създадените "онлайн" услуги – 4 бр., които функционират от 2007 г., няма нови добавени от тогава 
до момента 

12. Брой на нови маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туристическия бизнес – 1 бр.  

13. % на населението, включено в системата за събиране на отпадъци – 100 %; 

14. Брой нови социални услуги – няма нови: продължава предлагането на разкритите услуги в предните 
години, като се увеличава броя на потребителите. 

a. социален асистент и домашен помощник, за първи път предлагани от Община Враца от 2008 г.;  

b. услугата „Обществени трапезатии” продължава от 2009 г.,  

15. Подготвени са два нови проекта, които ще предлагат нови услуги след 2012 г. – ИСКРА и СТИМУЛ. 

12.2 Маркиране обхвата на различни стратегии и програми  

Пътна мрежа - подобряване на експлоатационното състояние 

Дунав мост 2. Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат е проект на Пакта за стабилност. 

Мостът и прилежащата инфраструктура се финансират по програма ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна 

банка, както и безвъзмездни средства и нисколихвени заеми от КfW и Френската агенция за развитие. На 1 август 

2011 г. Европейската комисия взе решение за удължаване на Финансовия меморандум по ИСПА до края на 2012 г. 

След завършването на Дунав мост 2 се очаква постепенно увеличаване на транзитния трафик по коридор №4 към 

границата с Гърция и Турция, а част от трафика на ферибот Оряхово да се прехвърли към Дунав мост 2 при Видин – 

Калафат. Изградени са над 72% от строителните дейности по моста и над 90% от прилежащата инфраструктура. 

Проектът ще бъде завършен в края на ноември 2012 г.  Изпълнението на строителните дейности по моста в края на 

март 2012 г. е 73%, а на прилежащата инфраструктура – 89%.  На строителните площадки работят общо 942 души, 

включително фирмите-подизпълнители. 83% от заетите работници са българи, а 17% - чужденци. 

Проектите за околовръстния път на  Враца и удвояването на пътя Ботевград – Мездра с обходи на 

населените места се правят по програмата "Транзитни пътища 4", чието финансиране е от ИСПА и е част от проект за 

техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа (ТNT-T).  
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 Идейният проект за разширението на пътя Ботевград – Мездра (за надграждането на двете съществуващите 

пътни платна до експресни четири пътни платна с обща дължина 31,5 км на първокласен път E 79 Мездра – 

Ботевград) е готов и през 2009 г. е съгласуван в Национална агенция “Пътна инфраструктура” и подготвена 

апликационната форма (Заявление за кандидатстване). Този проект ще продължи да се изпълнява по ОП 

„Транспорт”, където са предвидени средства за строителството - 68 млн.евро от Кохезионния фонд и 17 

млн.евро национално съфинансиране . През първото тримесечие на 2010 г. се очакваше да бъде подадено 

заявлението за кандидатстване до Брюксел, но поради съгласуване на проекта с друг голям проект 

(рехабилитация на ж.п. линията София-Видин) срока за внасяне на заявлението бе коригиран - юни 2011 г. 

Очакваното начало на строителните работи е през четвъртото тримесечие на  2012 година, а завършването на 

строителството е предвидено през декември 2013 година. Бенефициент по проекта е Агенция "Пътна 

инфраструктура". 

 За околовръстния път на град Враца до момента са извършени предпроектните проучвания и е готов идейния проект. През 

2010 и 2011 година се изпълниха процедурите по отчуждаване на имотите, през които преминава пътят и неговата 

сервитутна зона. Общата площ на имотите, които бяха отчуждени, е 226 дка, от които 170 дка са частна собственост и около 

50 дка са държавни. Продължителността на строителните дейности за изграждането на участъка е между 18 и 24 

месеца. Главната цел на проекта е да намали трафика на транзитно преминаващите автомобили по 

международния път в посока Монтана и Видин. Има изготвен идеен проект и са извършени съгласувателни 

процедури.  През 2011 г. бяха проведени публични обсъждания на техническия проект. Община Враца и 

гражданите са против предвидения двулентов път в участъка за Враца и бяха изпратени становища до 

компетентните органи, проведени срещи на общинското ръководство с ръководството на „Пътна 

инфраструктура”. Пътища Видин-Монтана и Монтана-Враца се предвижда да са четирилентови. Ремонтните 

дейности по обходен път Враца Е-79 се очаква да стартират през  Септември 2012 година.   

 Ремонт четвъртокласна пътна мрежа, в т.ч.  с. Лютаджик, вк. Кулата, Враца - Нефела, Лиляче, Бели извор - 

Власатица, за Върбешница - граница Община Мездра, разклон Косталево, Девене – Три кладенци, Девене – 

Чирен път ІІ15, Мраморен – Голямо Пещене, разклон Згориград, Челопек - граница община Мездра, разклон за 

Веслец, Баница -Мало Пещене, разклон Учителски колонии - Пършевица, Вировско - Тлачене, Оходен - ІІ15. 

Изпълнените проекти за рехабилитация на общински пътища са на обща стойност 224 хил.лв.  Средствата са от 

републиканския бюджет. 

Ремонт улици гр. Враца. През 2011 г. бяха изпълнени основни ремонти на улиците в гр.Враца, за които бяха 

вложени общо 351 829 лв. Основно ремонтирани бяха някои от основните артерии в града – ул.”Кр. 

Българията”, Веслец, бул. „Втори юни”, ул. „Вардар”, ул. „Уваница Данчов”, ул. „Георги Бързашки”, ул. 

„Н.Вапцаров”, ул. „Илинден”, ул. „Хр. Смирненски”, улици в ж.к. Дъбника”, ул. „Стефанка”, ул. „Радецли” (от 

Втори юни до Ген.Леонов), ул. „Демокрация”, ул. „Ген. Леонов”, ул. „Г. Апостолов”, ул. „Екзарх Йосиф”, улици в 

ж.к. Младост, в ЦГЧ и др.  

Ремонт вертикални планировки и междублокови пространства. През 2011 г. бяха изпълнени вертикални 

планировки и оформени междублокови пространства на стойност 33 879 лв. - ул. „Тодор Балабанов” №2 – 3947 
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лева, ул. „Иван Ангелов” №1 – 3334  лева, ул. "М. Орозов" №47 – 1120 лева, Наказателен паркинг ж.к. Дъбника – 

15714 лева. 

 

Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа и пречиствателната станция 

Интегриран проект за водния цикъл на Враца 

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца е първият голям проект за страната по ОПОС. Неговата 

оценка е свързана с неговата мащабност, строгите изисквания към спазването на европейското 

законодателството в областта на околната среда, проверки на финансово-икономическата обосновка, 

съгласуването на документите между община - ВиК дружество – МОСВ, както и факта, че е „първи”.  

Проектът е на стойност 69,7 млн.евро и предвижда проучвания и проектиране, реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и 

рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на 

съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца, проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от 

яз. “Стреченска бара” до гр. Враца, пълно обновяване на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с ново 

механично и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради. 

През 2010 г. започва реализацията на проекта. През 2011 г.бяха проведени тръжните процедури за избор на 

Техническа помощ на Звеното за управление на проекта, строителен надзор, одит на проекта, изпълнител на 

информация и публичност и за строителство на I етап от ВиК мрежата. С 4-те избрани изпълнители бяха 

сключени договори за изпълнение, а със строителя, процедурата беше обжалвана и прекратена.  

Цялостната работа по проекта през изтеклата година може да се опише с положителна оценка, която даде 

комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда” на напредъка по дейностите по 

изпълнението на проекта за интегрирания воден цикъл на Враца. Заседанието на комитета за наблюдение се 

проведе през м.декември 2011 г. и в него участие взеха ръководство на министерството на околната среда и 

води, експерти, както и четирима представители на Европейската комисия.  

Проектът трябва да бъде завършен през 2015 г., като в този срок влиза и периода за отстраняване на дефекти, 

който за ПСОВ е 2 години и 1 година за линейната инфраструктура (вода и канал). 

 

Предотвратяване на риска от замърсяване на почвите 

В съответствие с изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда Община Враца разработи, а 

Общински съвет прие с Решение № 807/16.11.2010 г. „Програма за опазване на околната среда на община 

Враца за периода 2010-2014 год.”Основните задачи, които се поставят с програмата, са свързани с настоящите 

проблеми по опазване на околната среда, бъдещите мероприятия за снижаване на вредните последици от 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

човешката дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ организация на изпълнение, начини и 

източници на финансиране, отговорни звена и очакван ефект. 

Основен приоритет в областта на опазване на околната среда през 2011 год. в общината беше подобряване на 

дейностите по управление на отпадъците и реализация на два проекта „Изграждане на втора клетка на 

Регионално депо за БО” и Сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДБО. 

Твърди отпадъци 

Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра е изготвена в рамките на проект 

“Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, България”  на програма ДАНСИ. 

Проектът е финансиран от Датската агенция за защита на околната среда  (ДЕПА) . Програмата е разработена на 

регионален принцип от работна група на двете общини с датска консултантска помощ и включва интегрирано 

управление на отпадъците за периода 2004 – 2015 г. В съответствие с заложените в нея мерки разработихме 

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление а отпадъците на територията на община Враца , 

която беше приета с Решение 783 от 30.09.2010 г. на Общински съвет. С тази Наредба се урежда 

екологосъобразното управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по 

тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и 

обезвреждане на територията на общината. 

Начало на изграждане на клетка 2.1 - Съществен проблем при управлението на отпадъците е изграждането 

на нова клетка на РДБО. През 2010 г. се предвиждаше да започнат обекти: 1.„Изграждане на клетка 2.1 към 

Регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца и Мездра”, заложени за годината с 1900 х.лв. 2. 

„Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално депо за ТБО на общини Враца и Мездра”, 

заложени за годината с 1400 х.лв. През първото полугодие на 2010 г. завърши препроектирането на 

сепариращата инсталация, като за пълнота на цикъла се включи транспортна линия и машина за пресоване на 

сепарираните отпадъци, предназначени за рециклиране, както и отделянето от проекта от двете клетки - на 

изграждане само на една - клетка 2.1. на РДБО. Подготвиха се тръжните документи за процедурите по избор на 

изпълнител по ЗОП за двата обекта и строителен надзор. Веднага бяха обявени процедури за строителство на 

двата обекта. Поради обжалване на решенията на Кмета, от не класираните участници пред Комисията за 

защита на конкуренцията и ВАС, не успяхме да усвоим предвидените финансови средства от ДБ през 2010 г. и те 

бяха пренасочени към други екологични обекти в страната. През 2011 г. общината отново бе включена в 

списъка на екологичните обекти финансирани от ДБ, за реализацията на двата проекта - заложени са съответно 

2083 х.лв. и 2000 х.лв. Процедурите по обжалването завършиха в полза на Община Враца и строителството на 

двата обекта започна. През 2011 г. завърши изграждането на клетка 2.1., а на сепариращата инсталация 

завърши през август 2012 г. 

Специални типове отпадъци - това са т.нар. масово разпространени отпадъци, генерирани от 

домакинствата и отиващи за депониране с общия поток битови отпадъци. 
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Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за разделно събиране, 

временно съхранение и транспортиране на електронно и електрическо оборудване, моторни превозни 

средства и опаковки с колективна организация по оползотворяване и фирма притежаваща разрешение за 

събиране на ИУЕЕО и ИУМПС по чл.37 от ЗУО 

Разделно събиране на отпадъци от опаковки - по договор с „ЕКОПАК България” АД се извършва събиране 

на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. В гр. Враца, кв.Бистрец, кв.Кулата и с.Згориград са разположени 

цветни контейнери на 125 площадки за събиране на хартия, пластмаса и стъкло. Контейнерите за хартия и 

пластмаса се извозват 2 пъти месечно, а този за стъкло – веднъж. Събраните отпадъци от опаковки се 

транспортират от „БКС Враца” ЕООД до площадката на „Й.Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, където се 

сепарират по вид на материала и от там се предават на фирми за рециклиране. 

 

Подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) 

В съответствие със Заповед № РД-996/20.12.2001г на МОСВ, РИОСВ Враца ни информира за предприемане 

на необходимите действия във връзка с продължаващите и през 2009 г. превишения на среднодневните норми 

за финни прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) и незабавно предприемане мерки по чл.27 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), а именно разработване или актуализиране на Програма за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Община Враца нямаше разработена такава 

Програма, макар че в приетата през 2010 Програма за опазване на околната среда са разгледани различните 

източници на замърсяване и са предвидени мерки за достигане на установените норми.  

Съгласно новите инструкции на МОСВ, програмата трябва да съдържа задължително моделна оценка за 

приноса на всеки един от отделните сектори или източници на емисии (промишленост, енергетика, битово и 

обществено отопление, транспорт, неорганизирани емисии и др.) към нивата на замърсяване с ФПЧ10. За тази 

цел беше създаден програмен съвет, който разработи задание за изготвяне на Програмата (по чл. 27, ал. 1 от 

ЗЧАВ) за гр. Враца, в което задължително беше включено моделиране на замърсяването с ФПЧ10, с оглед 

локализиране на зоните и участъците, в които е най-вероятно да бъдат превишени установените норми за 

периода 2007 – 2010 г.; моделиране на територията на гр. Враца с прогноза за подобряването на КАВ (показател 

ФПЧ10), след изпълнение на формулираните краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на КАВ.  

През 2011 г. бе разработена и приета Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния 

въздух, поради продължаващите превишения на среднодневните норми за фини прахови частици с размер до 

10 микрона (ФПЧ10). След изготвената моделна оценка в програмата се установи, че най-голям принос за 

замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото отопление на домакинствата, ползващи дърва и въглища за 

огрев. Мерките, които предприема общината в периода април-октомври водят до липса на превишения на 

ФПЧ10. 
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Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ в гр.Враца е монтирана в района на ж.п.гарата и 

отчетените превишения са само по показател ФПЧ10, като за последните 5 години високите стойности са 

предимно в зимните месеци - от ноември до март. При условие, че промишлената дейност в региона е силно 

ограничена и не води до сериозно замърсяване на атмосферния въздух, то регистрираните наднормени 

концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. Враца се дължат основно на използваните горива през 

отоплителния сезон в битовия сектор и на автотранспорта. Емисиите на прахови частици от сухопътния 

транспорт се причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и 

спирачки и повторното суспендиране на прахта на пътя. 

Всички обществени сгради, училища, детски и здравни заведения са топлофицирани, от което следва че 

най-голям принос за замърсяването с ФПЧ10 имат емисиите от битовото отопление на домакинствата, 

ползващи дърва и въглища за огрев. 

Мерките, които предприема Общината до момента и поради които в периода април-октомври, няма 

превишения на ФПЧ10 са: ежедневно метене на пешеходните зони в централната градска част; метене и миене 

на улици и тротоари на територията на целия град; озеленяване и поддържане на зелените площи; ремонт и 

асфалтиране  на тротоари, улици и междублокови пространства. 

Изграждане на зелени зони в града 

За това допринасят проекти в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам". Община Враца спечели 

4 проекта в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам", в рамките на Националната кампания „Чиста 

околна среда" и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Първият спечелен проект е насочен към интервенции на територията на кв."Младост" на стойност 10 000 

лв. Вторият проект предвижда изграждане на парк за отдих в кв. Бистрец. Инициативата е на стойност 6 748 лв. 

Третият проект касае кметството на с. Оходен и е за почистване и залесяване на замърсени площи и създаване 

на зона за отдих с обособена детска площадка. Стойността на проекта е в размер на 7 826 лв. Четвъртият проект 

е за почистване и облагородяване на парка в с. Девене. Инициативата е на стойност 9 815 лв. 

Друг проект е този на Клуб по воден слалом и ски „Скакля” гр.Враца. Основната цел е възстановяване на 

щетите от наводнението, нанесени на младежката база  за активен отдих " Приятели", създадена по проект по 

програма " Младеж" - дейност " Младежки инициативи" през 2003 година. Проектът е за възстановяването на 

зоната за отдих и включва  изграждане на навес с размери 8/4 метра, който да бъде оборудван с маси и пейки. 

Възстановяване на надземната част на унищожените от наводнението чешма и кладенец, възстановяване на 

спортна площадка 20/30 метра за футбол, волейбол и лакрос,  засаждане на 20 сливови фиданки, 

популяризиране на инициативата " Сливи за смет" сред населението на селата Елисейна и Очин дол, почистване 

на района, отпечатване на листовки - призив за чиста природа. Партньори са кметствата в селата Елисейна и 

Очин дол и Българска федерация по лакрос - София. Общата стойност на проекта е в размер е до 3 000 лв. 
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Две детски градини във Враца също изпълниха проекти през 2011 г. Подадените идейни разработки от 

цялата страна са 613 проекта. От тях са одобрени 42 проекта и сред тях са тези на ЦДГ”Българче” гр.Враца  и 

ОДЗ”Славейче” гр.Враца. Проектът за почистване, озеленяване и облагородяване на двора на Целодневна 

детска градина „Българче” –гр.Враца е наречен „Провокирам те с обич- участвай и ти!” Обект на инициативата е 

двора на основната  сграда на детската градина, разположена в непосредствена близост до главен път Е-79, 

кръстовище на бензиностанция „Лукойл” и ж.п. гарата. Основните цели са две. Първата е облагородяване на 

двора чрез почистване, озеленяване, както и частичен ремонт на дворните площадки, на които ще бъдат 

поставени пейки и уреди и създаване на една наистина обезопасена детска площадка. Втората цел е 

осигуряване на  значителен доброволчески ресурс от различни социални общности за извършване на всички 

проектни дейности. Общата стойност на инициативата е 5 559 лв. Основното финансиране е от ПУДООС в 

размер на 4 318 лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е 1240 лв. Проектът е подкрепен от  

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, клуб „Приятели на Природен парк „Врачански Балкан”.  

Проектът, който спечели и изпълни ОДЗ «Славейче» - Враца е под надслова „Дворът  – запазена детска 

територия, чиста, безопасна и привлекателна”. Той е за реконструкция на детската площадка на яслената група 

и облагородяване на част от двора.  Той е почистен и озеленен. Сред целите е мотивиране на родителската и 

детска ангажираност при създаване на чиста и здравословна жизненна среда. Предвидените дейности по 

проекта са общо 12. Първо бе извършено почистване на терена от листа, сухи клони и други отпадъци, които са 

извозени на съответните места. След това теренът се изравни и се направи бетонен плочник. За облагородяване 

на целия терен се посадиха дървета, храсти, цветя и се зася трева. Бяха демонтирани остатъците от пейки, които 

грозят обстановката в двора и на тяхно място са поставени нови пейки. Поставени са и кошчета за отпадъци. За 

осигуряване на по-голяма безопасност на децата, върху бетонния плочник, са поставени ударопоглъщащи 

гумени плочи, върху които е монтирана и детска пързалка, а наблизо и беседка и пластмасов пясъчник със 

седалки. Сред интересните идеи по проекта се откроява една ефектна и нестандартна. Дървени дънери са 

издълбани и в тях са засадени храсти, дървета и цветя. В двора ще има и специално оформена цветна леха. 

Общата стойност на проекта е 5 633 лв. Съоръженията за детската площадка са доставени от сертифицирана за 

производство на уреди фирма. Последващото стопанисване и поддръжка на площадката обаче ще се поеме от 

екипа на детската градина, деца и родители. 

Битова газификация на град Враца 

През май 2009 г. стартира изпълнението на първия етап от изпълнението на проекта за битова газификация 

на град Враца. Лицензираната фирма изпълнител на проекта е „Рила газ”, която получи строително разрешение. 

В трасето ще бъдат вложени значителни инвестиции – общо 20 милиона евро. Прогнозите са, че отоплението на 

газ ще бъде с 10-12 процента по-евтино от парното.  

До края на 2010 г. са положени 20 км разпределителна тръбна мрежа, на стойност 10 000 000 лева (вкл. и 

2009 г.). През 2011 г. са изградени още 24 км от мрежата, на стойност 9,6 млн.лв. През годината завърши първия 

етап от проекта за Враца. Услугата ще даде възможност на жителите на газифицираните райони значително да 

намалят сметките си за отопление и готвене.  
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За да използват природен газ домакинствата трябва да изградят вътрешна газова инсталация. Цените 

зависят от избрания модел на отоплителните уреди, големината на жилището, необходимостта от цялостно или 

частично изграждане на съоръженията и др. Сумата варира между 2000 и 5000 лв., за цялостно преоборудване. 

За да облекчи бъдещите си абонати, които не разполагат с пълната сума, Рила газ е договорила 

преференциални условия за получаване на банкови кредити за период от 5 до 10 години, при много изгодни 

лихвени условия и без поръчител.  

Таксата за включване към мрежата на Рила газ, която потребителите трябва да заплатят еднократно, е в 

размер на: 

-          398 лв. за битови потребители; 

-          1 488 лв. за административни потребители; 

-          3 145 лв. за индустриални потребители 

 

Създаване и реализиране на Програма за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и 

енергоспестяване 

През 2011 г. са постъпили инвестиционни предложения в областта на възобновяемите енергийни 

източници. Това е за изграждане на фотоволтаична инсталация, в поземлен имот № 071002, м. "Бърдо", 

землището на с. Мраморен, възложител:  "Грийн Инвест 3000 БГ2" ЕООД. Има решение на ОбСъвет Враца. 

Предстои промяна предназначението на земянат. Изпълняват се процедурите, съгласно подписания между 

страните договор. 

Енергийна ефективност 

Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, ТПП-Враца - 

Разработено проектно предложение по Програма „Интелигентна енергия” на ЕК, с водещ партньор Община 

Виченца от Италия през 2010 г. беше одобрено и финансирано и през м.май 2011 г. беше подписан ДБФП. В 

проекта участват 15 партньора от 7 страни (Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Унгария и България). 

Проектът има за цел развитие на "отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свъзващ 

социалните и икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна ефективност; 

разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и политиците от партньорските и 

близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; Реализира енергийните политики за 

определянето на устойчиви енергийни планове отворени за близките общини и трети страни; да определи 

инструменти за наблюдение и физическа и икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и мерки 

преди края на проекта в различни области на действие; Разпространяване на резултатите от проекта в цяла 

Европа. Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 години от подписването на договор за финансиране, 

което може да се очаква към май 2011 г. Основни постижения и резултати: 
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1) Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните общности; 

2) Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите изгоди от 

мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 

3) ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, търговията и 

образованието; 

4) Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки партньор и ще бъдат 

диференцирани); 

5) Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките общини и трети 

страни; 

6) Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 

 

На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след решение №1058 от 

28.07.2011 на общински съвет Враца и привлече още 4 общини от област Враца (Община Козлодуй, Община 

Мизия, Община Криводол и Община Мездра), които също подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е 

една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. 

Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в областта на околната среда и енергията над 

Европейските до 2020 г., чрез намаляване емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане 

на тези цели, градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности свързани 

с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор и организират 

енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на 

Кметовете и Поддържащите Структури. 

На 13.10.2011 г. Община Враца организира 1-вото еднодневно местно обучение за изготвяне на 

инвентаризация на CO2 емисии и План за действие за устойчиво енергийно развитие. 

Проект CONURBANT цели въвличането на градове и техните конурбации в действително справяне с 

енергийни проблеми и подобряване на енергийната ефективност на тяхната територия, според изискванията на 

Конвента на кметовете. Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на 

целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на 

възобновяемите енергийни източници и опазване на климата. 

Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 725,00 евро 

(75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657,00 евро, безвъзмездната финансова помощ за Община Враца 

е 47743,00 евро (75%), а съфинансирането от Община Враца: 15 914,00 евро (25%). 

Основните цели на проекта са: 
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1.   Да се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на по-малките им 

околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически и административен орган, 

направлявайки техните общини в развитието на устойчиви енергийни стратегии. 

2.  Да се изготви, изпълни и мониторира План за действие за устойчива енергия във всички обучавани 

градове по време на изпълнение на проекта, отнасящо се до използване на местни ресурси, включване на 

всички заинтересовани страни и обществеността за повишаване на осведомеността, с цел да използва 

устойчивото планиране на енергия. 

3. Да се гарантира институционализирането на политиките за устойчива енергия и да се осигури 

последователно прилагане и политическа приемственост на Плана за действие за устойчива енергия по време и 

след края на проекта. 

4.  Да се популяризират резултатите и да се разшири на мрежата от енергийни побратимени градове и 

енергийни побратимени градски агломерации на ниво ЕС. 

Водещият партньор по проекта е Община Виченца, а общо партньорите са 15: 

•    Италия (Община Виченца, Община Падуа и Соджеска) 

•    Румъния (Община Алба Юлия, Община Арад, Община Тимишуара) 

•    Хърватия (Община Осиек) 

•    Испания (Община Палма де Майорка и Албеа) 

•    Латвия (Община Саласпис и Екодома) 

•    Кипър (Община Лимасол и Стратаджем) 

•    България (Община Враца и Търговско промишлена палата) 

Целевите групи по проекта са: 

•  Основната целева група на CONURBANT са Общините и в частност средни и големи общини (над 50,000 

жители) и съседните им, по-малките градове (обикновено с по-малко от 20,000 жители). 

•  По-специално средни и големи общини и конурбации с малко или никакъв опит в Конвента на Кметовете, 

в инвентаризация на парникови газове (GHG emission) и планове за устойчиво енергийно развитие. 

• Тези общини са наречени “Обучавани общини”. Те са партньори по проекта (8 общини) в 7 държави 

(Виченца – Италия, Осиек – Хърватия, Палма де Майорка – Испания, Лимасол – Кипър, Арад – Румъния, 

Тимишоара –Румъния, Саласпис – Латвия, Враца - България). Общо те включват население от над 2 милиона 

души. 
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•  Малките общини са наречени “Градове - конурбации” и са съседните общини на осемте обучавани 

общини и на двете “Обучаващи общини” с повече опит (Падуа – Италия и Алба Юлия - Румъния). Те не са 

партньори по проекта. 

•  Обучаваните общини и Градовете – конурбации заедно наброяват население на 2,5 милиона. 

Основни дейности по проекта са: 

1.    Управление на проекта; 

2.    Обучение и обучителни обиколки; 

3.    Институционализация; 

4.    Изготвяне на План за устойчиво енергийно развитие; 

5.    Изпълнение на План за устойчиво енергийно развитие; 

6.    Мониторинг и оценка; 

7.    Разпространение, комуникация и работа в мрежа; 

8.    Общи дейности за разпространение. 

Общината партньор на МСП 

През месец юли 2011 г. Община Враца стартира проект по ОП „Техническа помощ”, Приоритетна ос 3: 

Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и 

статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни 

информационни центрове за кохезионната политика в България. Областният информационен (ОБИ) Център 

Враца ще бъде един от 27-те центъра в Република България, който ще  предоставя информация за кохезионната 

политика, нейните цели и съществуващите възможности в България. 

Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център за кохезионната 

политика във Враца, като част от националната мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се цели 

„по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за 

периода 2007-2013 г.” Специфичните цели на проекта са: 

 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. 

В резултат на проекта се очаква 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 
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СКФ в областта. 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 400 хил.лв., а продължителността – 36 месеца. 

Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм 

„Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на 

територията на ПП „Врачански Балкан” – проектът е на стойност 500 хил.лв.; Община Враца е партньор, а ДПП 

„Врачански Балкан” – водеща организация. 

„Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Пещерата Леденика – туризъм без сезони” 

На 23 ноември 2011 г. между Община Враца и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” 

МРРБ, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/013 

„Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Проекта е насочен към 

разработването на природна атракция, базирана на пещера „Леденика”, която насърчава развитието на 

стратегически разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на природното богатство на 

една от най-известните пещери в България, която има национално и международно значение за развитието на 

туризма. 

Подобряване на съществуващата инфраструктурата 

На 03.06.2011 г. Община Враца започна изпълнението на проект „Превенция на риска от наводнения в 

Община Враца”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/007. Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за 

предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. 

Проектът е на стойност 1,155 млн. лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 52 433 лева (5%) 

от общите допустими разходи по проекта. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 996 

221 лева (95%). Размерът на авансовото плащане е до 348 677 лева (35%) от стойността на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ. Продължителността на проект „Превенция на риска от наводнения в Община 

Враца” e 24 месеца. 

Общата му цел е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води от намиращи се на 

територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, 

както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на социално-икономическите и 

екологичните щети, подобряване на физическата среда и повишаване на безопасността и сигурността на 

населението и прилежащите терени.  
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Специфичните цели на проекта са: 

1. Предотвратяване на наводненията от три водни обекта на територията на Община Враца с цел 

намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда за жителите на 

град Враца, село Власатица и село Косталево; 

2. Предотвратяване процесите на ерозия на бреговете на три ключови обекти в Община Враца – две 

дерета и един язовир; 

3. Възстановяване на язовирната стена на язовир Косталево и изграждане на система за контрол и 

наблюдение с цел осигуряване на безопасна експлоатация на хидровъзела и предотвратяване на наводнения; 

4. Ограничаване на социално-икономически и екологични щети, подобряване условията за 

отвеждане на повърхностни води и повишаване сигурността чрез възстановяване на проводимостта на 

отводнителни канавки в село Власатица и корекция на Медковско дере. 

По проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” се предвиждат дейности на три обекта, 

публична общинска собственост:  

1. Корекция на Медковско дере II-ри етап  

2. Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево. 

3. Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица. 

Обект: Корекция на Медковско дере II-ри етап:  

„Корекция на Медковско дере – II-ри етап” обхваща участъка от бул. „Втори юни” до ул. „Васил Кънчов”. 

Дължината на участъка, който ще бъде коригиран е 402 м. 

Корекцията на Медковско дере– II-ри етап включва: 

1. Почистване коритото на дерето; 

2. Корекция на дере и облицоване със ст. бетонова настилка и стоманобетонови подпорни стени; 

3. Улавяне на високите води, преминаващи през дерето в чертите на града; 

Обект: Аварийно възстановителни работи на язовир Косталево 

Предвиждат се следните дейности: 

1. Възстановяване на преливника; 

2. Изграждане на отводящия канал след преливника; 

3. Изграждане на отводящия канал след основния изпускател; 

4. Ремонт на основния изпускател и гасителната шахта след него.  
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Тъй като няма изградена система за контрол и наблюдение на съоръженията на микроязовир „Косталево” в 

настоящия проект се предвижда изграждане на такава. На наблюдение чрез нея подлежат следните параметри: 

1. Вертикални и хоризонтални деформации на тялото на язовирната стена; 

2. Система за измерване положението на депресионната повърхност по сухия откос на стената и 

скатовете на водохранилището; 

3. Система за измерване на количеството на филтриралата вода през стената, основата и бреговете. 

Обект: Възстановяване проводимостта на отводнителни канавки с. Власатица. 

Предвижда се почистване на два отводнителни канали, от началото до края на населеното място, с цел 

поемане на повърхностния отток, формиран от деретата, поемане на водите от населеното място и 

отвеждането им в р. Въртешница. Каналите ще се изградят с нови стоманобетонови правоъгълни профили. 

Общата дължина на проектираните канали е 566 м. Корекционните мероприятия представляват комплексно 

практическо решение, отговарящо на изискванията за запазване и защита на околната природна среда в 

населената част. 

 

 

Проект „Укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево" 

През м. май 2011 г., Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, одобри за 

финансиране три проекта за укрепване на свлачища в с. Горно Пещене, с. Веслец, с. Косталево, на стойност 1 

200 000 лв. Проектите са изпълнени. 

Изграждане на нова инфраструктура 

Проект "Красива България" (ПКБ) 2011 г. - Проектното предложение на Община Враца, подадено във връзка 

с поканата за набиране на предложения по Проект "Красива България" (ПКБ) 2011 г., по Мярка 02 "Подобряване 

на социалната инфраструктура", за извършване на СМР дейности на обект: „Преустройство и пристройка към 

съществуваща сграда с обществено обслужващо предназначение, находящ се в УПИ XXIII, кв. 28 – с. Згориград” 

бе одобрено за финансиране от УС на ПКБ при Министерството на труда и социалната политика. Проектното 

предложение е на стойност 285 хил.лв. и допринася за подобряване на облика на населеното място, подобрява 

значително услугите предлагани в сградата, предназначена за обществено обслужване на населението на с. 

Згориград. При реализирането му участват безработни лица от общината съгласно правилата на Проекта 

„Красива България”. 

Актуализация на устройствени планове 

През 2011 г. с решение на Общински съвет - Враца е одобрен и влезе в сила Проект за актуализация и 

оцифряване на подробния устройствен план за регулация на град Враца върху основа на одобрената 
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Кадастрална карта. По-малкият брой на допуснатите и приети изменения на устройствените планове през 

настоящата година се дължи на приетия нов план. 

На 23.06.2011 г. Община Враца подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално 

развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”. 

Главната цел на проекта е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да 

допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за 

развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на 

социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло. Очакваните резултатите 

са: 

1. Изготвен актуален целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация. 

2. Изработена визия за развитие на града през следващия планов период. 

3. Определени конкретни градски територии за комплексна интервенция – зони за въздействие. 

4. Актуализирана устройствена планова основа на ниво ПУП в обхвата на зоните, както и 

предпроектни проучвания за публични инвестиционни проекти. 

5. Одобрен проект за ИПГВР със стратегическа и приложна части, вкл. лист от инвестиционни проекти 

за кандидатстване по структурните и Кохизионния фондове в периода 2014-2020 год. 

6. Действаща структура за управление на ИПГВР. 

7. Определени партньори и механизми за публично-частно партньорство.  

8. Информирана общественост за подкрепа на плановите предвиждания. 

9. Принос за постигане целите на стратегическите документи. 

Модернизация на съществуващата социалната инфраструктурата и нейната МТБ 

През 2011 г. Община Враца подготви и внесе проектно предложение по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални 

институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Проектът е на стойност 2,6 млн. лв. и ще се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел 

е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, 

допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната 

грижа, да се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания. 
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В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се изградят три центъра за настаняване от семеен тип 

и едно защитеното жилище. Ще се осигури и подходящо оборудване и обзавеждане, съобразено с 

потребностите на децата и младежите, настанени в тях. Така Община Враца ще  създаде благоприятна среда за 

развитие на децата и младежите с увреждания. Тяхното социалното включване ще се осигури чрез осигуряване 

на възможност на всички да участват в различни аспекти на живота на общността, включително да посещават 

детски градини, училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени услуги. 

Община Враца спечели и изпълни проект по Национална програма “Оптимизация на училищната мрежа”, 

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища” за 2011 г. на стойност 250 000 лв. Проектът за 

преобразуване на Професионална гимназия по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и 

Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки 

Хаджитошин” – Враца цели стабилизиране на двете училища и запазване на професиите и специалностите, 

които съответстват на потребностите на пазара на труда във Врачански регион, според общинската 

администрация във Враца. 

Събирането на двете училища в едно ще доведе до увеличаване броя на учениците, респективно 

паралелките, финансова стабилност, оптимизация на персонала и добро поддържане и стопанисването  на 

сградния фонд. 

Проектът предвижда извършване на строително – ремонтни работи на стойност 130 000 лв. -  подмяна на 

дървена дограма с AL дограма на физкултурен салон, топлоизолация фасади – запад и север на учебен корпус и 

физкултурен салон в сградата на новосъздаденото училище на бул.”Мито Орозов”, 59; Закупуване на 

обзавеждане и оборудване за класни стаи и специализирани кабинети на Професионална гимназия 

„Димитраки Хаджитошин” – Враца - 7 000 лв;  Разходи, свързани с преместване на кабинет по „фризьорство” и 

химическа лаборатория от сградата на ПГЛПУ - Враца в сградата на ПГСА – Враца, предоставена на 

новообразуваната Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин” - 3 000 лв.   

От средствата по проекта се извършат обезщетения на персонала, предвидени са и разходи за 

неразплатени задължения на двете училища в размер на 70 000 лв., както и комуникационни разходи. 

Дейностите по проекта приключват до 30 септември 2011 година.  

Тук се отнасят и проектите по националните програми на МТСП, които се изпълняват от Звено „Временна 

заетост” към Община Враца и общинското звено за социални услуги, чрез проекти по Програмите „От социални 

помощи към осигуряване на заетост”. Община Враца кандидатства по тази програма от 2003 година до 

момента. Над 500 трайно незаети имат възможност да посещават обучителни квалификационни курсове в 

различни професионални направления и ще бъдат назначени на работа. През 2011 г. 210 души работят по 

Националната програма ОСПОЗ. По хигиенизирането на град Враца работят 80 души. По Оперативната 

програмата „Човешки ресурси – развитие” тече обучение на 16 техник – еколози. По същата програма от 7 

февруари стартира обучение на още 32-ма души. По-голямата част – 20 са предвидени за селата, а 12 – за град 
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Враца. От 12 февруари стартира обучение на следваща група озеленители. Курсът се посещава от 84 

безработни. 46 от тях са подбрани от трайно безработните от селата, а 38 от Враца. 

В началото на месец март’11 започва друг обучителен курс. 50 трайно безработни са професионално 

подготвени за поддръжка на общински сгради, обучение на трайно незаети в професионалното направление 

пътен строител. Обучени са 19 души от селата. 

За работата си по тези програми Община Враца беше отличена в конкурса “Работодател на годината”- 2011, 

Категория: „Работодател, разкрил най-много работни места по програми и мерки за заетост”. 2 място: 

Общинска администрация Враца, обявила 410 работни места по НП „ОСПОЗ”, НП „ЗОХТУ” и регионална 

програма. 

Оптимизиране на здравното обслужване и социалните услуги 

От 08.11.2010 г., съгласно рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и 

Община Враца се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се финансира от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски 

социален фонд. Основна цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда 

чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят 

създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. През 2011 година е осъществено: 

1. Създаване на т.нар.“Банка с лични асистенти”: Осъществен е втори етап от приема на документи на 

кандидатите да работят като лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот”. Проведени са 118 

интервюта и е организирано обучение, свързано с предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”. 

Изготвен е регистър на личните асистенти, включени в т.нар.“Банка с лични асистенти”, който включва и 

кандидатите от първия етап на подбор, проведен в края на 2010 г. 

2. Оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата "Личен асистент":  Осъществен е втори етап 

от приема на документи на кандидатите да ползват услугата "Личен асистент", като са приети 135  заявления, 

подготвени са пет искания за изготвяне на социална оценка и са приети направените от Дирекция „Социално 

подпомагане” – Враца  индивидуални оценки на потребностите от  социалната услуга „Личен асистент”. След 

анализиране на информацията от индивидуалната оценка съгласно методиката за подбор са оформени 135 

решения по оценката на потребностите от социалната услуга "Личен асистент" и е осъществено класиране на 

кандидатите  /резерви от първи етап на подбор и нови кандидати от втори етап/ от 1 до 387. Всички кандидати 

са уведомени за класирането чрез списъци в Информационния център и чрез уведомителни писма. 

3. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в 

процеса на ползване на услугата. След проведени срещи между одобрените кандидат-потребители и лични 

асистенти от Банката, е осъществена процедура за подбор на личните асистенти, с които са сключени трудови 

договори. Изготвени са индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга и са сключени договори с 

потребителите. 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

През 2011 година, от 10 януари 2011 г., за срок от 14 месеца, са назначени 53 лични асистенти, а от 10 март 

2011 г. за срок от 12 месеца - нови 42-ма /на 08.03.2012 г. договорите са удължени с шест месеца/. При 

отпадане на потребител /поради смърт или смяна на местоживеенето/ в проекта се включва следващия в 

класирането потребител. Така през 2011 година в проекта са участвали общо 109 потребители и 110 лични 

асистенти /имаме и 1 отпаднал поради смърт личен асистент/. При необходимост своевременно са 

актуализирани индивидуалните планове. Всеки месец екипът по проекта е осъществявал контрол на 

предоставяната социална услуга, като за 2011 година са направени общо 1062 проверки. Потребители, с които е 

възможно да се осъществи контакт, са изразили удовлетвореност от предоставяните им социални услуги. 

Близките на потребителите също са доволни, че получават подкрепа чрез проекта. 

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта: 

 Община Враца е работодател на 95 лични асистенти. 

 Съгласно разработени индивидуални планове се осъществяват социални услуги на 95 лица с тежка степен 

на увреждане. От потребителите 12 души са самотно живеещи, 27 са деца до 18 годишна възраст, 31 са над 

64 години. От Враца и кварталите на града Бистрец и Кулата са 59 души, общо 36 души са от селата Баница, 

Бели извор, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, Мраморен, Нефела, Оходен, 

Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. 

 Осъществени са общо 1062 проверки на работата на личните асистенти. Конкретните заложени дейности се 

изпълняват съобразно потребностите на потребителите и те и техните близки са доволни от подкрепата, 

която получават чрез проекта. 

 Община Враца разполага с 355 подготвени хора, включени в т.нар.”Банка лични асистенти”, които имат 

потенциал и нагласа да предоставят социални услуги в домашна среда и могат да бъдат търсени за 

включване в бъдещи програми. 

 Всички междинни отчета са приети от Управляващия орган. На този етап нямаме непризнати разходи. За 

2011 година са  верифицирани общо 288 883 лв.  

 Проверката, направена на 05.07.2011 г. от представители на Управляващия орган констатира, че проектните 

дейности се изпълняват съгласно междуинституционалното споразумение и методическите указания по 

проекта. Не са констатирани пропуски, съответно няма и препоръки със срок за изпълнение.   

Общият бюджет на проекта за Община Враца е 551 хил.лева, които основно са за заплати за личните 

асистенти.  

Община Враца спечели проект за „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен 

онкологичен център” ЕООД град Враца”. Проектът е по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Той е на стойност 6,3 млн.лева. 
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Съфинансирането от Община Враца е в размер на лева (4 %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова 

помощ от ОПРР е 6,1 млн. лева (96%). Продължителността му e 24 месеца. 

Специфичните цели на проекта са: 

 Осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в “Комплексен 

онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически 

нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на 

Северозападния район;  

 Подобряване качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в “Комплексен 

онкологичен център” ЕООД Враца болести; 

 Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към 

хората с увреждания и рисковите групи население, най-вече  хора от ромски произход; 

 Изграждане на лъчелечебен център в КОЦ Враца, отговарящ на съвременните изисквания за 

енергийната ефективност на сградата и оптимално използване на средствата за издръжка на лечебното 

заведение в резултат от спестената енергия. 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са: 

 Изграден Лъчелечебен център с разгъната застроена площ 1295.45 кв.м в „Комплексен онкологичен 

център” Враца ЕООД; 

 Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита; 

 Повишено качество на болничната среда и здравната помощ, както и цялостно развитие на 

здравеопазването в областта и региона, превръщането на заведението в еталон на високотехнологична 

болница. 

 Работа с най-съвременното оборудване за лъчелечение. 

През 2011 г. продължи реализирането на  Проект „Обществени трапезарии” по Договор между МТСП – 

Фонд „Социално подпомагане” и Община Враца. Социалната услуга се предоставя сезонно и обхваща 

периодите 01.01.2011 г. – 30.04.2011 г. и 01.10.2011 г. -  31.12.2011 г. Обхватът е  98 бенефициента средно 

месечно. Общата стойност на средствата, предоставени от Фонд „Социално подпомагане” в годишен размер са  

28 028 лв.  

Продължи дейността на социалната услуга Звено „Майка и бебе” ( капацитет 6 места), като през отчетния 

период от услугата са се възползвали 10 майки, 10 деца и 1 бременна жена в риск. Вследствие на проведените 

социални, възпитателни, терапевтични и други дейности е осъществена превенция на изоставянето на 10 деца и 

реинтеграция в семейна среда. Повишен е родителския капацитет, създадена емоционална връзка мейка-дете. 
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За подпомагане социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции, успешно 

продължава дейността си социалната услуга „Наблюдавано жилище” (капацитет 4 места). През 2011 г. услугата 

е предоставяна на общо 6 младежи, напуснали ДДЛРГ, СПИ и СУПЦ в страната. На младежите са предоставени 

отлични битови условия, оказана е подкрепа за овладяване на умения и навици за социална адаптация и 

самостоятелен начин на живот, трудова реализация и др. от екип професионалисти, със съдействието на 

Общинска администрация. 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/. ЦОП е създаден по Проект, изпълняван от „Националния център за 

социална рехабилитация” в партньорство с „Асоциация Враца – 2007”. Целта на ЦОП е превенция на 

изоставянето и институционализацията на деца, както и осигуряване на възможността на деца в риск да растат в 

семейна  или близка до семейната среда.  Капацитета му е 50 места и 16 броя  щатен персонал. С Договор № 

32/12.02.2009 год., след проведен конкурс, социалната услуга се предоставя от Национален център за социална 

рехабилитация – гр. София. За отчетният период продължи функционирането на социалната услуга „Център за 

обществена подкрепа” (ЦОП). За периода 01.01.2011 г.-31.12.2011 г. екипа на ЦОП е работил по 60 случая за 

превенция на изоставянето на деца, провел е обучение на 8 кандидати за приемни родители, осъществил е 

реинтеграция в семейна среда на 9 деца, работи по 16 случая за превенция на отпадане от училище. През 

месец ноември 2011 г. беше осъществено посещение в ЦОП, с цел мониторинг на услугата и обсъждане 

бъдещото й развитие и разширяване на дейността. Представителите на Звеното за мониторинг и оценка и 

Областния координационен екип за изпълнение на Областната стратегия направиха предложение да бъдат 

предприети действия за сформиране на мобилен екип, който да осъществява услугата в близост до 

потребителите, особено в случаите, когато живеят в населените места извън гр. Враца.  

През 2011 г., с Решение на ОбС – Враца и Заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане, е увеличен от 50 на 60 места капацитета на ДЦДВУ „ Зорница” – Враца, с  цел: предоставяне на 

качествена грижа на по-голям брой деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда; осигуряване 

възможност за трудова реализация на родители с деца с увреждания, посредством предоставяне на дневна 

грижа за децата им. 

Поради липса на средства в Държавния бюджет за 2011 г., не бяха разкрити следните социални услуги, 

делегирани от държавата дейности: 

 Център за временно настаняване (ЦВН) - за лица с тежки психически разстройства и зависимости – 

планиран капацитет 10 места; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) - за лица с психични разстройства и зависимости – 

планиран капацитет 20 места; 

 Кризисен център за деца в риск – планиран капацитет 15 места. 

Услугите са подадени от Община Враца за финансиране и през 2012 г.,  но не са заложени в Закона за 

държавния бюджет на РБългария за 2012 г., поради недостиг на средства. 
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Стартира реализирането на дейностите по Проект на СНЦ „Опора БГ” за предоставяне на услуги в Социален 

терапевтичен център, с капацитет 20 потребители. Проектът е насочен към лица с увреждания, самотни 

родители, безработни лица и др., на възраст над 18 години. Обучени бяха 20 специалисти, които да предоставят 

качествени терапевтични, психологически, педагогически и др. услуги и консултации. 

 Интеграция на групи в неравностойно положение 

Започна изпълнението на проект "Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за превенция 

на социалното изключване при младите хора". Координатор РИО гр. Враца и партньори НУ "Св. Софроний 

Врачански",  ОУ "Васил Левски"  и Център за работа с деца. Целите са насочени към развитие и обмен на добри 

практики за превенция на социалното изключване при учениците от най- ранна възраст чрез съхраняване и 

развитие на културните традиции и са в релевантност на целите на образователните политики на партньорските 

региони и тези, посочени в актовете, приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в Стратегията 

„Европа 2020“, както и в документите на ООН в областта на образованието. 

Тематиката води към утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 

гражданско участие; засилване на европейското измерение на училищното образование и разгръщане на 

творчеството и иновациите; насърчаване придобиването  на универсални ключови социални и граждански 

умения,  компепентности за културно съзнание и изява; повишаване на индивидуалния и институционалния 

капацитет на ползвателите. 

Атрактивните и иновативни дейности /Woorkblok, работни обмени, извънкласни  и училищни практики, 

учебни сесии, семинар, конференция, информационни кампании/, са съобразени със социалните позиции и 

служебните отговорности на ползвателите и предпочитанията на учениците и родителите, при спазване на 

принципите за доброволност и превенция от дискриминация и осигуряват устойчивост на резултатите. 

Универсален подход е модулното участие на ползвателите в дейностите, което осигурява възможност за  

пълноценно изпълняване на служебните задължения и своевременно прилагане придобитите европейски 

знания и опит за подобряване на образованието в партньорските  региони. 

Проектът на Община Враца с наименование „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за 

личността”  e на стойност 1 200 000 лв. и предвижда създаване на Общностен център за деца и семейства, като 

форма за интегрирано предлагане на социални, здравни, консултативни и образователни услуги. В центъра ще 

се предоставят всички консултативни  и подкрепящи услуги, ще се изградят кабинети за здравна консултация, 

център за ранна интервенция на уврежданията, зали за консултиране на родителите и игра на децата от 

целевите групи.Общностният център ще бъде изграден в  сградата на закритото НУ „П.Р.Славейков”. 

Развитие на културно и историческото наследство с цел насърчаване на предприемачеството 

Проект на Регионален исторически музей – Враца „Културно-историческото наследство на регион Враца – 

достъпно за хората с увреждания” на обща стойност 51 845 лв. бе одобрен и изпълнен. Проектът бе класиран на 
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ІІ място от общо 30 предложения, разполага с най-голям бюджет и е единствен, на който не са редуцирани 

предвидените финансови ресурси. 

Чрез реализацията на конкурсното предложение (включващо изграждане на специализиран пътнически 

асансьор с 4 нива и специално санитарно-хигиенно помещение) се цели създаване на необходимите 

предпоставки и условия за достъп на хората с увреждания, имащи специфични потребности при 

пространственото си придвижване, до богатото културно-историческо наследство, експонирано в музея. След 

изпълнението на проекта експозициите на Регионалния исторически музей във Враца са достъпни и за хора със 

специални потребности. 

Културният календар на Община Враца за предходната 2011 година включва над 100 събития –чествания, 

изложби, литературни срещи, представяния, отбелязване на регионални и национални празници. В условията 

на финансова криза и значително намаляване на бюджета за дейността, работата на Сектор “Култура” беше 

насочена към запазване и провеждане на традиционни и емблематични за Враца изяви като Международен 

фолклорен фестивал “Врачанска пролет”, общински пролетен празник, Ботеви дни, Международен младежки 

музикален форум. 

През 2011 год. с решение на Общински съвет - Враца е създаден и Общински фонд "Култура", който 

подпомага дейността на творчески съюзи, читалища и творци. 

Продължава утвърдената традиция за зимни четения на уредниците от музея, където те представят своите 

най-нови разработки по различни теми. В местния печат всяка седмица се публикуват  материали за различни 

исторически събития. Изявите на РИМ – минали и предстоящи, са публикувани на Интернет страницата на 

музея: www.vratsamuseum.com 

Проект „На градовете - партньори в мрежа". Проектът е одобрен през м. май 2011 г. Водещ партньор е 

кметството на партньорския ни град Франкфурт на Одер. Проектът покрива разходите на ученици за участие в 

конференции, летни лагери в чужбина, фотопленери, участието на музикални групи от партньорските градове в 

„Трети международен музикален фестивал". 

Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на партньорства 

Община Враца изпълнява проект по програма INTERREG IVC „SUGAR Регионални и местни политики за 

устойчиви добри  логистични градски практики”  в партньорство с 16 европейски организации от 9 страни 

членки на ЕС. Стойността на проекта е 296 хил.лв., от които размера на гранта е 252 хил.лв. Изпълнението 

започна от 2009 г. и завърши февруари 2012 г. 

SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и необходим опит за подкрепа на обществената 

административна политика в развитието на градската логистика. Проектът предоставя платформа за обмяна на 

обединени добри практики и също така и диалог в механизма на управление на тези практики. Проекта е 

подготвен през 2007 г., сключен договор за финансиране в края на 2008 г. и се изпълнява от м. януари 2009 г. 

http://www.vratsamuseum.com/
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Той е на стойност 252 хил.лв. По проекта се разработват документи, които ще допринесат за прилагане на 

европейската политика в областта на екологичния транспорт и устойчиво развитие на регионите. 

Участието на Враца в този проект е възможност да се говори за Враца в 8 страни на Европа. Всички 

документи по проекта се разпространяват до съответните комисии на ЕС в Брюксел, до правителствата на 

съответните страни, както и до нашето, до администрациите на регионите в Брюксел. Всичко това дава 

възможност да се говори за Враца на толкова много места едновременно. По правило, кмета или негов 

заместник, е член на управляващия комитет на проекта, както и кметовете на Париж, Атина, Лондон, Барселона, 

Прага, Познан, Ираклион, Целе и др. Това е още една възможност да представим Враца по света и за нея да се 

говори по един добър начин, с възможност за привличане на инвеститори.  

Благодарение на участието си в проекта "SUGAR - Регионални и местни политики за устойчиви добри 

градски логистични практики", Община Враца разработи „Стратегия за транспорта”, SWOT анализ - изготви 

оценка за състоянието на паркирането в Централна градска част - изводи и препоръки и събра информация за 

действащата в момента организация на движението – вертикална сигнализация и анализ; "План за действие за 

градската логистика на Враца", който ще подобри ефикасността и ефективността на регионалната и местната 

транспортна политика. Той ще спомогне за намаляването на интензивността на трафика, задръстванията, 

вредните емисии и замърсяването. Това ще превърне град Враца в устойчив, модерен европейски град.  

Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, ТПП-Враца 

През годината започна изпълнението на проекта по Програма „Интелигентна енергия” на ЕК, с водещ 

партньор Община Виченца от Италия. В проекта участват 15 партньора от 7 страни (Италия, Румъния, Испания, 

Латвия, Кипър, Унгария и България). Проектът има за цел развитие на "отворени" енергийни политики, 

използвайки пряк подход свъзващ социалните и икономическите политики; Повишаване на знанията за 

политиките за енергийна ефективност; разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите 

и политиците от партньорските и близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; 

Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви енергийни планове отворени за близките 

общини и трети страни; да определи инструменти за наблюдение и физическа и икономическа отчетност; 

Постигане на конкретни резултати и мерки преди края на проекта в различни области на действие; 

Разпространяване на резултатите от проекта в цяла Европа. Проектът ще се изпълнява в продължение на 3 

години от подписването на договор за финансиране, което може да се очаква към май 2011 г. Основни 

постижения и резултати: 

 Представяне на начините за спестяване на енергия и СО2 емисии сред местните общности; 

 Средства за отчетност на показване на ползите за околната среда и икономическите изгоди от 

мерките за енергийна ефективност (жизнения цикъл); 

 ПДУЕ, включващи главния град, близките общини, трети страни от индустрията, търговията и 

образованието; 
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 Проекти за устойчива енергия (ще бъдат определени непосредствено за всеки партньор и ще бъдат 

диференцирани); 

 Подобряване на познанията и изграждане на капацитет на партньорите, близките общини и трети 

страни; 

 Целенасочени публикации, свързани с политиките за енергийна ефективност; 

 Изготвяне и приемане в Общинския съвет на "Стратегия за партньорството" 

Община Враца провежда активна политика на обмен на опит и добри практики за устойчиво социално-

икономическо и културно развитие с градовете, с които има подписани споразумения за сътрудничество и 

побратимяване: гр. Суми/Украйна/; гр. Крайова /Румъния/; гр. Бор /Република Сърбия/; гр. Вилньов-льо-Роа 

/Франция/; гр. Кобрин /Република Беларус/; гр. Кичево /Македония/; гр. Серпухов /Руска Федерация/ 

Всяка година, на 1 юни, празника на града се провеждат срещи с делегации от побратимените градове. 

Прави се отчет на изпълнението на Споразуменията за сътрудничество. 

12.3 Изводи 

С реализираните проекти и тези в процеса на реализация се цели развитие и модернизация на базисната 

инфраструктура чрез подобряване на техническа инфраструктура 

Въвеждане на европейските изисквания за екологосъобразна околна среда чрез изпълнението на 

програмите по опазване на околната среда, с които се осигурява екологосъобразна околна среда и се намалява 

здравния риск за населението. 
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13 Осигуреност на територията с действащи устройствени 
планове/схеми 

13.1 Карта на действащи устройствени планове/схеми – нанасяне историята на планиране и откриване на 
територии, за които няма наличен устройствен план 

ВИЖ КАРТА № 33 и 34 

13.2 Изводи 

Подобно на повечето градове на територията на Република България и в град Враца липсва актуален Общ 

Устройствен План, изработен по нови актуални данни и изисквания. Общинската администрация работи по 

разработка от втората половина на миналия век на инженерно платно . 

Изготвените по-късно Подробни Устройствени Планове на части от града са с множество забележки и 

нетичности.Такива са плановета на Индустиалните зони, на терените собственост на Министерство на отбраната 

и други. Промените в собствеността и ползването на тези терени са обезсмислили градоустройствените 

намерения залегнали в тях.Изработката на нови планове за тези територии е задължително. 

Тревожно е положението с действащия Подробен Устройствен План на агломерацията ж.к. Дъбника и ж.к. 

Сенниче., тТам той не е актуализиран , като междувременно са реализирани мнижество незаконни постройки. 

Липсата на ясни актуални документи уреждащи статута и собствеността на граждани и фирми ,допринася за 

проблеми при управлението на недвижимите имоти, планирането и управлението на урбанистичните процеси, 

пречат на инициативността на гражданите, стопанските субекти и Общината. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 13 

1. Карта №33 – Картна на действащия Общ Устройствен План (ОУП) на гр. Враца – към т. 13 

2. Карта №34 – Карта на зоните с неактуални подробни устройствени планове – към т. 13 
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14 Роля и въздействие на развитието на града в контекста на 
съответния район от ниво 2 като цяло 

14.1 Градът в контекста на общината, областта и СЗР 

Град Враца се явява като изявен локален център на територията на Северозападнив регион на България. 

Враца е областен град, разположен в Северозападна България, административен и стопански център 

на едноименните община Враца и област Враца. Намира се на около 112 км северно от София, 40 км 

югоизточно от Монтана и на 14 км северозападно от Мездра(по път). 

Област Враца е обособена около следните селища: 

o Баница 

o Бели извор 

o Веслец 

o Вировско 

o Власатица 

o Враца 

o Върбица 

o Голямо Пещене 

o Горно Пещене 

o Девене 

o Згориград 

o Костелево 

o Лиляче 

o Лютаджик 

o Мало Пещене 

o Мраморен 

o Нефела 

o Оходен 

o Паволче 

o Тишевица 

o Три кладенци 

o Челопек 

o Чирен 

Област Враца включва в себе си следните общини: 

o Община Борован 

o Община Бяла Слатина 

o Община Враца 

o Община Козлодуй 

o Община Криводол 

o Община Мездра 

o Община Мизия 

o Община Оряхово 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
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o Община Роман o Община Хайредин 

14.2 Транспортна комуникация 

Град Враца е пресечна точка на два от паневропейските транспортни коридора. Географското и положение 

ще придобие още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин и Дунав мост 3 при Оряхово. 

В тази връзка държавата, посредством различни програми предприе и планира мащабни инвестиции в 

шосейната и железопътна инфраструктура на региона. През 2005 година беше открита обновената 8 

километрова отсечка от северния околовръстен път на Враца. Одобрен е и финансов меморандум за 

подготовка на проекта за цялостно довършване на обходния път. През 2006 започна и основна реконструкция 

на четирилентовия пътен участък от Враца до Мездра. За пътя Враца-Ботевград се предвижда модернизация в 

четирилентов път с технически параметри на скоростен път. От Враца до Оряхово също има добре изградена 

пътна инфраструктура. 

14.3 Железопътен транспорт  

През Враца минава главната 7-ма ЖП линия (София Видин), която е електрифицирана и удвоена на изток 

след гара Враца. В гарада има добре обособени пътническа и товарна гара. Редовните влакови линии включват 

един ускорен бърз влак Пловдив-Враца Пловдив, няколко бързи София-Видин/Лом (като някой пътуват 

транзитно през "Мездра юг" за София.) и други пътнически и крайградски пътнически влакове от 

Берковица/Монтана/Бойчиновци/Видин/Лом за Мездра/София/Червен бряг/Плевен. С отварянето на Дунав 

мост 2 при Видин се очаква в това направление пускането и на международни влакове. В железопътната 

инфраструктура, също се предвиждат големи инвестици. Проектирана е ж-п магистрала София Видин със 

максимални скорости 120/160/200км/ч съответно за товарни/пътнически/накланящи се влакове. Ново трасе ще 

се изгражда в участъците Столник Руска бяла (през Ботевград) и Криводол-Медковец (през Монтана), а 

останалите участъци (през Враца и до Видин) ще бъдат реновирани. Това ще направи времето за пътуване до 

столицата не повече от 40 минути.   

 

14.4 Икономически връзки 

В близкото минало град Враца е бил важен индустриален центур в икономиката на НРБългария. 

Десетилетия наред това е определяло изграждането и разжитието на икономически връзки към страната и 

чужбина. 

По настоящем липсват крупни икономически субекти , които да определят нови ,или да развиват стари 

потоци на стоки суровини и услуги.Градът не потребява суровини и не експортира продукция в обеми и 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

характер дори близки до оборотите от близкото минало.В нашия анализ не се регистрираха ясни и значими 

стопански инициативи, които да определят характерното развитие на икономиката на гарда и региона. 

14.5 Трудови пътувания, пътувания с цел рекреация, туризъм, услуги и т.н. 

Както и преди градът генерира трудови пътувания, макар и далеч под цифрите от приода на 

индустриализацията.Допълнителен фактор е силно намаляващото население в околните селища-плод на 

отрицателните тенденции в целия Северозападен регион. 

Притегателна туристическа дестинация свързана с патриотичната и древната история на България,Враца е 

позната на повечето българи.Уникалната природа на врачанския балкан също привлича множество 

туристи.Развитието в последно време ма здравния туризъм генерира нови туристически потоци от специялни 

туристи, модерна тенденция от развитите страни. 

14.6 Изводи 

Все пак гр.Враца е запазил ролята си на транспортен център , обусловен от неговото местоположение, 

стимулираща изграждането на нови икономически връзки, предпоставка за обособяване на логистични услуги, 

развитие на нови не енергоемки производсва. 

Традиционна туристическа дестинация в миналото, Враца трябва да преоцени ролята на всички форми на 

туристически услуги , които е възможно да предложи за да генерира заетост и цстопанско развитие. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОЧКА 14 

1. Карта №1 – Карта населението на Община Враца по адресна регистрация – към т. 14 

2. Карта №35 – Карта – България, Северозападен регион, гр. Враца – към т. 14 

3. Карта №36 – Карта – Община Враца, Област Враца и съседни области – към т. 14 

4. Карта №37 – Връзки на Област Враца, Община Враца и град Враца със съседни области, общини и 

населени места – към т. 14 
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15 SWOT анализ на ИПГВР на гр. Враца 

 
Обобщение на резултати от проведена анкета 05.09.2012 г. – гр. Враца 

 

Анкетното проучване беше проведено на 5 септември 2012 година, на терен, в град Враца. В изследването 

бяха включени жители на централната градска част и на кварталите на Враца. 

В допитването взеха участие 346 души. 

За част от въпросите, при които сборът на отговорите е по-голям от 100%, анкетираните са посочили повече 

от един отговор. 

Ето и обобщените резултати: 
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Кои са основните проблеми на града, които можете да изброите? 

Безработицата е проблема, който споменават на първо място 74% от анкетираните 

 
Други проблеми, които са посочени от по-малък процент анкетирани са: 

Липса на визия за развитието на града – 5 % 
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Липса на инициативност сред жителите на града – 3 % 

Бюрокрация – 3 % 

Емиграция на млади хора – 7 % 

Липса на възможности за професионално развитие – 5 % 
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Какъв тип бизнес смятате, че може да се развива в града? 

Повече от половината анкетирани са заявили, че туризмът е подходяща за града дейност 

Други дейности, които гражданите смятат за подходящи, са създаване  на държавни и общински 

предприятия, текстилен бизнес, възстановяване на неработещи вече фабрики и заводи, селски и екологичен 

туризъм 

Това е пряко свързано с мнението на повече от 50% от анкетираните, които са посочили, че природата и 

географското положение са най-големите плюсове на града 

Според повече от 34% от анкетираните трябва да има активни рекламни дейности за промотиране на града 

и забележителностите му 
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Кои са трите района в града, в които НЕ бихте живели? 

Почти 80% от анкетираните не биха искали да живеят в кв. “Дъбника” 

Повече от 75% от анкетираните биха искали да живеят в центъра на града 

52% от анкетираните мислят, че Враца е зелен град 

В кварталите “Младост”, “Сениче” и “Дъбника” повече от половината анкетирани заявяват, че е 

необходимо повече озеленяване, детски площадки и улици 

При изготвяне на анкетата е посочено едно нерегламентирано сметище до механотехникума в града 

Повече от 67% от хората не биха мислили да напуснат града, ако имат работа и живеят в здравословна 

среда 

 
 
Брой анкетирани: 23 
Средна възраст на анкетираните: 39 години 

 
ОЦЕНКА НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ 
 
ВЪНШНА СРЕДА ЕЛЕМЕНТИ НА ВЪНШНАТА СРЕДА Оценка от 

1 до 10 

Политическа среда Политическа стабилност или нестабилност и отражението й върху развитието 
на града 

4 

Финансови взаимоотношения между държавата и общината  и степен на 
финансова децентрализация 

3 

Развитие на формите на пряката демокрация и гражданското общество 3 

Наличие на международни и национални програми за подпомагане на 
общинския център 

2 

Степен на приобщаване към ЕС 3 

Правна среда Национално законодателство в областта на местното самоуправление и 
отражението му върху развитието на града 

6 

Международно законодателство и отражението му върху развитието на града 4 

Икономическа среда Състояние на макроикономическата среда - ръст на икономиката, 
инвестиционна активност, инфлация 

2 

Инвестиционна активност и влиянието и върху развитието на града 1 

Равнище на трудовата заетост и безработица и влиянието и върху развитието 
на града 

2 

Равнище на доходите в страната и града 1 

Рентабилност и производителност на труда на предприятията от страната и 
региона 

3 

Социална среда Образователна система – нормативна база, състояние, успешност на 6 
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реформите 

Здравеопазна система – нормативна база, състояние, успешност на реформите 4 

Развитие на обществените услуги – качество, достъпност, обхват 4 

Качество на битовата среда – осигуреност с жилища, състояние на жилищния 
фонд 

8 

Качество на работната среда – наличие на норми  и регулаторни механизми 2 

Наличие или отсъствие на етническо напрежение и конфликти в страната и 
района. Държавна политика в областта на етническата толерантност 

7 

Политика в областта на равнопоставеността на половете 9 

Политика в областта на развитието на формите за отдих, спорт и туризъм 4 

Природно-географска Природо-географски потенциал за развитието на туризма 10 

Природни богатства, благоприятстващи развитието на промишлеността 3 

Почвено-климатични условия за развитието на селското стопанство 5 

Демографска Възрастова структура на населението 4 

Естествен прираст 2 

Миграционни процеси 1 

Урбанизация на населените места и отражението й върху развитието на града 4 

Инфраструктурна Транспортна инфраструктура – състояние на градските транспортни артерии. 
Капацитет и използваемост. 

2 

Комуникационна инфраструктура – пощи, далекосъобщения, радио и 
телевизионни мрежи 

6 

Състояние на В и К мрежата  7 

Мелиоративни съоръжения – наличност и състояние 3 

Енергийни мрежи – наличност и състояние 5 

Отраслова среда Развитие на индустрията. Държавна политика за развитието на МСП в 
промишлеността 

1 

Развитие на селското стопанство. Държавна политика за подпомагане на 
селскостопанските производители 

3 

Развитие на услугите. Държавна политика за развитието на услугите 2 

Институционална 
среда 

Взаимоотношения с държавни, отраслови, регионални и др. институции, 
партниращи с общината (съд, прокуратура, полиция, банки и др.) 

5 

Състояние на неправителствения сектор 3 

Състояние на бизнес-структурите – икономическо състояние, стабилност, 
отношение към местната власт, намерения за дългосрочно пребиваване в 
града 

2 

Културна среда Адекватно разграничение на правомощията между държавата и общината по 
отношение на културата 

6 

Държавна политика в областта на културата – подпомагане, финансиране, 
инвестиции 

4 

Културното равнище на населението, степен на задоволеност на културните 
потребности 

7 

Екологична среда Национална политика в областта на екологията и отражението й върху 
състоянието на градовете – функции на органите, системи за мониторинг и 

6 
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контрол, ефективност на мерките 

Наличие и достъпност на национални и международни програми за 
финансиране на проектите за развитие на града в областта на екологията 

2 

Наличие на трансгранични замърсявания 1 

Степен на съдействие от страна на обществото по отношение спазването на 
екологичните норми 

3 

Средна оценка на външните фактори 3.89 

 
 
 
 
ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИТЕ ФАКТОРИ 
ВЪТРЕШНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ВЪТРЕШНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Оценки от 
1 до 10 

Степен на използване 
на природо-
географския потенциал 
на града  

Географско разположение и териториално позициониране 8 

Степен на използване на почвено-климатични предпоставки за развитие 
на отраслите на икономиката 

4 

Използване и опазване на водните ресурси на общината 5 

Използване, опазване и възпроизводство на горските ресурси на 
общината 

3 

Степен на използване на полезните изкопаеми 6 

Развитие на 
икономиката 

Икономическо състояние на общинските предприятия и дружества с над 
50 % общинско участие 

4 

Състояние на материалната база на предприятията от града 2 

Състояние на тежката индустрия 1 

Развитие на разнообразни форми на обществено-частно партньорство 
между общината и бизнес структурите 

1 

Развитие на частния бизнес и МСП 2 

Ефективно управление на общинските търговски дружества и на 
остатъчните миноритарни дялове на общината в капитала на търговски 
дружества 

3 

Степен на коректност на икономическите субекти по отношение 
финансовите им ангажименти към общината 

3 

Наличие на разнообразни форми на сдружения на бизнес структурите 
като търговски камари, палати, комитети и др. и партньорството им с 
общинската администрация 

4 

Успешност на приватизацията – състояние на приватизираните 
предприятия 

1 

Внедряване на модерни технологии и използване на иновации 1 

Състояние на селскостопанските кооперации и фирми – финансова 
стабилност, инвестиционна активност, продукция 

3 

Наличие на силни структури, подкрепящи местния бизнес 1 
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Развитие на туризма  2 

Използване на културно-историческите дадености  5 

Финансова политика Качество на бюджетния процес – ориентирането му към стратегическите 
цели, използване на съвременни форми за разработване, привличане на 
обществеността 

3 

Наличие на действаща и адекватна система за финансово управление и 
контрол 

2 

Наличие на методики за остойностяване на публичните услуги и 
прилагането им при определяне на местните такси и цени на услуги. 
Въвеждане на общински стандарти за финансиране на общинските 
дейности 

4 

Потенциал за увеличаване размера на местните приходи 7 

Степен на събираемост на местните приходи 3 

Оценка на инвестиционните възможности на общинския бюджет 6 

Привличане на средства от алтернативни приходоизточници – съвместни 
обществено-частни инициативи, лизинг, банкови и облигационни заеми и 
ефекта върху общинския бюджет 

7 

Степен на използване на възможностите за финансиране от Европейските 
фондове 

8 

Наличие на неразплатени разходи 5 

Благоустройство и 
комунално стопанство 

Степен на инвестиционна активност на общината в областта на 
благоустройството и комуналното стопанство 

2 

Наличие на общински програми и проекти за благоустройство 3 

Състояние на газификацията в града 5 

Състояние на вертикалната планировка на града 7 

Състояние на пешеходните зони и пространства в града 7 

Състояние на междублоковите пространства в града 4 

Състояние на уличната мрежа в града 2 

Състояние на ВиК мрежата в града 6 

Състояние на чистотата в града 3 

Състояние на детските и транспортни площадки в града 2 

Развитие на 
здравеопазването в 
града 

Достатъчност на лекарските практики в до болничната помощ в града 3 

Степен на покритост на града с лекарски и стоматологични практики в 
града 

6 

Осигуреност на лекарските практики със съвременна амбулаторна 
апаратура, екипировка и компютри 

1 

Физическо състояние на сградния фонд на болничните заведения и на 
транспортните средства в града 

3 

Достатъчност на средствата по линия на клиничните пътеки за издръжка 
на болничните заведения и възможности за генериране на собствени 
приходи 

3 

Съвременност на апаратурата в болничните заведения 1 

Степен на използваемост на легловата база на болничните заведения 5 
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Степен на осигуреност на болничните заведения със специалисти 4 

Развитие на 
образованието в града 

Състояние и използваемост на сградния фонд в образованието в града 7 

Физическо състояние на оборудването 5 

Квалификация на педагогическия персонал 6 

Финансова издръжка, достатъчност на средствата по линия на 
държавните стандарти за издръжка на образованието 

4 

Наличие на общински програми за развитие на образованието в 
общинския център 

3 

Успешност на мерките за оптимизиране на мрежата от учебни заведения 
и повишаване качеството на образователния процес 

4 

Развитие на културата в 
града 

Физическо състояние на материалната база  3 

Квалификация на персонала, работещ в областта на културата в града 5 

Финансова осигуреност и възможност за генериране на собствени 
приходи на културните заведения 

2 

Наличие на визия за бъдещето и на общински програми за развитие на 
културата в общинския център 

5 

Международни и национални изяви и признание на културните състави 2 

Развитие на 
социалните дейности в 
града 

Наличие и състояние на предлаганите социални услуги 4 

Степен на сигурност на гражданите в града 3 

Физическо състояние на сградния фонд на специализираните домове за 
възрастни и деца 

3 

Възможност за достъп на инвалидите до обществени места 2 

Наличие на общински програми за работа с деца в риск, за приобщаване 
и социализация на маргинализирани групи и хора с увреждания 

3 

Степен на използваемост на легловата база в специализираните домове 
за възрастни и деца  

7 

Наличие или отсъствие на етническо напрежение в града 3 

Равнопоставеност на половете в града 8 

Степен на използваните човешки ресурси 4 

Наличие на спортни бази в града и съответствието им на съвременните 
норми и изисквания 

3 

Наличност и състояние на спортните бази в града 4 

Участие на общината във финансирането издръжката на спорта и 
инвестирането в спортни съоръжения 

2 

Наличие на програми за подпомагане на масовия спорт и туризъм в града 2 

Екологично състояние 
на града 

Адекватност на общинската програма по опазване на околната среда   4 

Организация на дейностите по събиране и обработка на ТБО. Състояние 
на сметищата. Успешност на мерките по ограничаване и ликвидиране на 
нерегламентираните сметища. Обоснованост/ достатъчност на таксата за 
събиране и обработка на ТБО 

2 

Качество на въздуха, почвите и водите в града 7 

Шумово замърсяване в града 6 
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Състояние на радиационния фон в града 3 

Наличие на големи замърсители в града 2 

Наличие и състояние на защитените територии 7 

Наличие и състояние на пречиствателните съоръжения за отпадни води в 
града 

5 

Реализиране на програми за енергийна ефективност в града 3 

Средна оценка на вътрешните фактори  3.86 

 

Идентификацията на външните и вътрешните фактори е извършена по метода на мозъчната атака с участието на 
специалисти от екипа за управление на проекта в община Враца и експерти от разработващия екип. 
Разпределението на факторите като възможности и заплахи, силни и слаби страни е извършена на база проведена 
анкета на 05.09.2012 г. измежду 23 граждани на град Враца, на които бе предоставена таблица с вече 
идентифицираните външни и вътрешни фактори, на които те следваше да поставят оценка от 1 до 10. 

Резултатите показват външната среда по-скоро като неблагоприятна (оценка 3,89 по десетобалната система). В 
зависимост от получената оценка външните фактори могат да бъдат разделени на възможности и заплахи. С най-
висока оценка от външните фактори са благоприятните природо-географски дадености, предоставящи потенциал за 
развитието на туризма,  почвено-климатични условия благоприятстващи развитието на селското стопанство, 
културното равнище на населението и степен на задоволеност на културните му потребности, отсъствие на 
етническо напрежение и състоянието на ВиК мрежата.  

С най-ниска оценка е оценена икономическата среда: ниското ниво на доходите и инвестиционната активност, 
миграционните процеси и липсата на развита индустрия. 

Като цяло най-високи оценки имат правната среда (5.00), социалната среда (5.50), културната среда (5.67) и 
природно-географската среда (6.00). По-ниски са оценките на политическата среда (3.00), институционалната среда 
(3.33) и екологичната среда (3.00), а най-ниско са оценени отрасловата среда (2.00), демографската среда (2.75) и 
икономическата среда (1.80). 

Средните оценки, получени в резултат на анкета за оценка на външните фактори, са представени по-долу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външни фактори Средна оценка 

Политическа среда 3.00 

Правна среда 5.00 

Икономическа среда 1.80 

Социална среда 5.50 

Природно-географска 6.00 

Демографска 2.75 

Инфраструктурна 4.60 

Отраслова среда 2.00 

Институционална среда 3.33 

Културна среда 5.67 

Екологична среда 3.00 
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Средни оценки на външната среда
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4.00
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Политическа среда

Правна среда

Икономическа среда

Социална среда

Природно-географска

ДемографскаИнфраструктурна

Отраслова среда

Институционална среда

Културна среда

Екологична среда

 

Оценката на вътрешните фактори на общината, в зависимост от получените стойности, могат да се определят като 
нейни силни или слаби страни. С най-ниски стойности са оценките на икономическата среда: липсата на силни 
структури подкрепящи местния бизнес, липсата на модерни технологии и иновации, неуспешната приватизация и 
лошото състояние на проватизираните предприятия, както, лошото състояние на тежката индустрия и липсата на 
развитие на разнообразни форми на обществено-частно партньорство между общината и бизнес структурите. Най-
ниска оценка е дадена и на осигуреността на лекарските практики със съвременна амбулаторна апаратура, 
екипировка и компютри и съвременността на апаратурата в болничните заведения.  

Най-висока оценка е дадена на природо-географския потенциал на града с благоприятно географско разположение 
и териториално позициониране, успешното използване на възможностите за финансиране от европейските 
фондове и равнопоставеността на половете в общината.  

Като цяло най-високи оценки имат природо-географския потенциал (5.20) и финансовата политика (5.00). По-ниски 
са оценките на благоустройството и комуналното стопанство (4.10), развитието на образованието (4.83) и 
екологичното състояние (4.33), а най-ниско са оценени развитието на икономиката (2.36), здравеопазването (3.25), 
културата (3.40) и социалните дейности (3.69). 

Средните оценки, получени в резултат на анкета за оценка на вътрешните фактори, са представени по-долу:  
 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ Средна оценка 

Степен на използване на природо-географския 
потенциал на града  5.20 

Развитие на икономиката 2.36 

Финансова политика 5.00 

Благоустройство и комунално стопанство 4.10 

Развитие на здравеопазването в града 3.25 

Развитие на образованието в града 4.83 

Развитие на културата в града 3.40 

Развитие на социалните дейности в града 3.69 

Екологично състояние на града 4.33 
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Развитие на социалните дейности в града

Екологично състояние на града

 
 

От всички идентифицирани 45 външни фактора 34 или 75.56% се оценяват като заплахи, а 11 или 24.45% се оценяват 
като възможности. Средната оценка на всички потенциални заплахи е 2.79, а на благоприятните възможности: 7.09. 
От вътрешните фактори, които са 79 на брой, 62 са оценени като слабости, а 11 – като силни страни. Средната 
оценка на всички слабости е 3.03, а на силните страни: 6.82.  

 

  Брой Средна оценка 

Заплахи 34 2.79 

Възможности 11 7.09 

Слабости 62 3.03 

Силни страни 17 6.82 

 

Смисълт на оценяване на факторите е да се прецени на какво може да разчита общината и градът в бъдеще, кои 
свои страни да развива и от какво да се предпазва. От общия брой на идентифицираните вътрешни и външни 
фактори по-голямата част от тях са негативно действие т.е. определят се като слаби страни на вътрешната среда и 
заплахи на външната страна. По-малка част са с положително действие: вътрешни силни страни и благоприятни 
възможности на външната среда.  
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В таблицата по-долу е представена обобщена оценка на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за 
общината и град Враца, която да послужи при формулиране на стратегията и специфичните цели на интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие на град Враца:  

 

Силни страни Слаби страни 

 Изключително благоприятно географско 
разположение и териториално 
позициониране 

 Добра степен на използване на полезните 
изкопаеми 

 Значителен потенциал за увеличаване 
размера на местните приходи 

 Добра оценка на инвестиционните 
възможности на общинския бюджет 

 Успешно привличане на средства от 
алтернативни приходоизточници – 
съвместни обществено-частни инициативи, 
лизинг, банкови и облигационни заеми и 
ефекта върху общинския бюджет 

 Висока степен на използване на 
възможностите за финансиране от 
Европейските фондове 

 Добро състояние на вертикалната 
планировка на града 

 Недостатъчно използване на почвено-
климатични предпоставки за развитие на 
отраслите на икономиката 

 Недостатъчно използване и опазване на 
водните ресурси на общината 

 Ниска степен на използване, опазване и 
възпроизводство на горските ресурси на 
общината 

 Недобро икономическо състояние на 
общинските предприятия и дружества с над 
50 % общинско участие 

 Лошо състояние на материалната база на 
предприятията от града  

 Лошо състояние на тежката индустрия 

 Липса на развитие на разнообразни форми 
на обществено-частно партньорство между 
общината и бизнес структурите 

 Слабо развитие на частния бизнес и МСП 

 Неефективно управление на общинските 
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 Добро състояние на пешеходните зони и 
пространства в града 

 Добро състояние на ВиК мрежата в града 

 Задоволителна степен на покритост на града 
с лекарски и стоматологични практики 

 Добро състояние и използваемост на 
сградния фонд в образованието в града 

 Достатъчна квалификация на 
педагогическия персонал 

 Висока степен на използваемост на 
легловата база в специализираните домове 
за възрастни и деца 

 Равнопоставеност на половете в града 

 Добро качество на въздуха, почвите и 
водите в града 

 Ниско шумово замърсяване в града 

 Добро състояние на защитените територии 

 

търговски дружества и на остатъчните 
миноритарни дялове на общината в 
капитала на търговски дружества 

 Ниска степен на коректност на 
икономическите субекти по отношение 
финансовите им ангажименти към 
общината 

 Липса на разнообразни форми на 
сдружения на бизнес структурите като 
търговски камари, палати, комитети и др. и 
партньорството им с общинската 
администрация 

 Ниска степен на успешност на 
приватизацията – състояние на 
приватизираните предприятия 

 Липса на внедряване на модерни 
технологии и използване на иновации 

 Лошо състояние на селскостопанските 
кооперации и фирми – финансова 
стабилност, инвестиционна активност, 
продукция 

 Липса на силни структури, подкрепящи 
местния бизнес 

 Недостаъчно развитие на туризма 

 Недостатъчно използване на културно-
историческите дадености 

 Незадоволително качество на бюджетния 
процес – ориентирането му към 
стратегическите цели, използване на 
съвременни форми за разработване, 
привличане на обществеността 

 Недостаъчно наличие на методики за 
остойностяване на публичните услуги и 
прилагането им при определяне на 
местните такси и цени на услуги. Въвеждане 
на общински стандарти за финансиране на 
общинските дейности 

 Незадоволителна степен на събираемост на 
местните приходи 

 Наличие на неразплатени разходи 
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 Ниска степен на инвестиционна активност 
на общината в областта на 
благоустройството и комуналното 
стопанство 

 Лошо състояние на междублоковите 
пространства в града 

 Лошо състояние на уличната мрежа в града 

 Незадоволително състояние на чистотата в 
града 

 Лошо състояние на детските и транспортни 
площадки в града 

 Недостатъчност на лекарските практики в до 
болничната помощ в града 

 Ниска осигуреност на лекарските практики 
със съвременна амбулаторна апаратура, 
екипировка и компютри 

 Лошо физическо състояние на сградния 
фонд на болничните заведения и на 
транспортните средства в града 

 Недостатъчност на средствата по линия на 
клиничните пътеки за издръжка на 
болничните заведения и възможности за 
генериране на собствени приходи 

 Липса на съвременна апаратура в 
болничните заведения 

 Незадоволителна степен на използваемост 
на легловата база на болничните заведения 

 Незадоволителна степен на осигуреност на 
болничните заведения със специалисти 

 Недобро физическо състояние на 
оборудването 

 Недостатъчна финансова издръжка, 
недостатъчност на средствата по линия на 
държавните стандарти за издръжка на 
образованието 

 Недостатъчно наличие на общински 
програми за развитие на образованието в 
общинския център 



 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                     ОБЩИНА ВРАЦА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ  – ЕВРОКОНСУЛТ 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 
устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и  от държавния бюджет на Република България –  
www.bgregio.eu 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-
07/2010/032: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – 

устойчива Враца” 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 Недобра успешност на мерките за 
оптимизиране на мрежата от учебни 
заведения и повишаване качеството на 
образователния процес 

 Лошо физическо състояние на материалната 
база  

 Липса на финансова осигуреност и 
възможност за генериране на собствени 
приходи на културните заведения  

 Относително недобра визия за бъдещето и 
общински програми за развитие на 
културата в общинския център 

 Липса на международни и национални 
изяви и признание на културните състави 

 Недостатъчно наличие и състояние на 
предлаганите социални услуги 

 Незадоволителна степен на сигурност на 
гражданите в града 

 Лошо физическо състояние на сградния 
фонд на специализираните домове за 
възрастни и деца 

 Липса на възможност за достъп на 
инвалидите до обществени места 

 Недостатъчно наличие на общински 
програми за работа с деца в риск, за 
приобщаване и социализация на 
маргинализирани групи и хора с 
увреждания 

 Наличие на етническо напрежение в града 

 Незадоволителна степен на използваните 
човешки ресурси 

 Недоатъчно спортни бази в града и 
съответствието им на съвременните норми 
и изисквания 

 Незадоволително участие на общината във 
финансирането издръжката на спорта и 
инвестирането в спортни съоръжения 

 Недостатъчно програми за подпомагане на 
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масовия спорт и туризъм в града 

 Лоша организация на дейностите по 
събиране и обработка на ТБО. Лошо 
състояние на сметищата. Неуспешност на 
мерките по ограничаване и ликвидиране на 
нерегламентираните сметища. 
Необоснованост на таксата за събиране и 
обработка на ТБО 

 Лошо състояние на радиационния фон в 
града 

 Наличие на големи замърсители в града 

 Незадоволително състояние на 
пречиствателните съоръжения за отпадни 
води в града 

 Недостатъчно реализиране на програми за 
енергийна ефективност в града 

 

Възможности Заплахи 

 Благоприятно национално законодателство 
в областта на местното самоуправление и 
отражението му върху развитието на града 

 Добра образователна система – нормативна 
база, състояние, успешност на реформите 

 Добро качество на битовата среда – 
осигуреност с жилища, състояние на 
жилищния фонд 

 Отсъствие на етническо напрежение и 
конфликти в страната и района. Държавна 
политика в областта на етническата 
толерантност 

 Добра политика в областта на 
равнопоставеността на половете 

 Изключително благоприятен природо-
географски потенциал за развитието на 
туризма 

 Добро състояние на ВиК мрежата 

 Добро състояние на комуникационната 
инфраструктура – пощи, далекосъобщения, 

 Политическа нестабилност 

 Незадоволителни финансови 
взаимоотношения между държавата и 
общината  и степен на финансова 
децентрализация 

 Недостатъчно развитие на формите на 
пряката демокрация и гражданското 
общество 

 Липса на международни и национални 
програми за подпомагане на общинския 
център 

 Незадоволителна степен на приобщаване 
към ЕС 

 Неблагоприятно международно 
законодателство  

 Лошо състояние на макроикономическата 
среда - ръст на икономиката, инвестиционна 
активност, инфлация 

 Изключително ниска инвестиционна 
активност  
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радио и телевизионни мрежи 

 Благоприятна национална политика в 
областта на екологията и отражението й 
върху състоянието на градовете – функции 
на органите, системи за мониторинг и 
контрол, ефективност на мерките 

 Задоволително културното равнище на 
населението, добра степен на задоволеност 
на културните потребности 

 Адекватно разграничение на правомощията 
между държавата и общината по отношение 
на културата 

 

 

 Ниско равнище на трудовата заетост и 
безработица  

 Ниско равнище на доходите  

 Нерентабилност и ниска производителност 
на труда на предприятията от страната и 
региона 

 Лошо състояние на здравната система и 
неуспешност на реформите 

 Недостатъчно развитие на обществените 
услуги  

 Лошо качество на работната среда  

 Незадоволителна политика в областта на 
развитието на формите за отдих, спорт и 
туризъм 

 Недостатъчно природни богатства, 
благоприятстващи развитието на 
промишлеността 

 Незадоволителни почвено-климатични 
условия за развитието на селското 
стопанство 

 Неблагоприятна възрастова структура на 
населението 

 Негативен естествен прираст 

 Силно изгразени миграционни процеси 

 Лошо състояние на транспортната 
инфраструктура  

 Лошо състояние на мелиоративните 
съоръжения  

 Недостатъчно добро състояние на 
енергийните мрежи  

 Изключително слабо развитие на 
индустрията и недостатъчна държавна 
политика за развитието на МСП в 
промишлеността 

 Недостатъчно развитие на селското 
стопанство и недобра държавна политика за 
подпомагане на селскостопанските 
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производители 

 Недостатъчно развитие на услугите. И лоша 
държавна политика за развитието на 
услугите 

 Незадоволителни взаимоотношения с 
държавни, отраслови, регионални и др. 
институции, партниращи с общината (съд, 
прокуратура, полиция, банки и др.) 

 Незадоволително състояние на 
неправителствения сектор  

 Лошо състояние на бизнес-структурите 

 Недостатъчно добра държавна политика в 
областта на културата  

 Недостатъчна достъпност на национални и 
международни програми за финансиране на 
проектите за развитие на града в областта 
на екологията 

 Незадоволителна степен на съдействие от 
страна на обществото по отношение 
спазването на екологичните норми 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЦЕЛЕВИЯ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

1. Карта №38 – Карта на урбанистични структурни единици за оценка на територията 

2. Карта №39 – Карта на урбанистични структурни единици - интегрална оценка на територията - зони с 

преобладаващ социален характер 

3. Карта №40 – Карта на урбанистични структурни единици - интегрална оценка на територията - зони на 

публични функции с висока обществена значимост 

4. Карта №41 – Карта на урбанистични структурни единици - интегрална оценка на територията - зони с 

потенциал за икономическо развитие 

5. Карта №42 – Карта на урбанистични структурни единици  - зони за приоритетна намеса 

6. Карта №43 – Предложение за зони на въздействие  
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