
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 Изолация на външни стени - Допълнителна изолация на външни стени, уп-

лътнение на фуги във фасадите; 
 Изолация на под - Допълнителна изолация на пода; 
 Изолация на покрив - Допълнителна изолация на покрив; 
 Подмяна на дограма - Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване 

на загубите от инфилтрация; 
 Мерки по осветление - Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна 

система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на 
система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: ос-
ветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на 
обществени пространства; 

 Мерки по абонатна станция - Реконструкция (подмяна) на абонатна станция 
или на нейни елементи, включително изолации; 

 Мерки по котелна инсталация - Реконструкция (подмяна) на котелна инста-
лация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), 
включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отра-
ботен въздух-вода, земни източници; 

 Мерки по прибори за измерване, контрол и управление - Въвеждане 
(подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление; 

 Настройки (вкл. "температура с понижение") - Настройка на системите за 
отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и цирку-
лиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени 
потоци и др.; 

 Мерки по сградни инсталации - Реконструкция (подмяна) на сградните инс-
талации или на елементи от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, 
тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации; 

 ВЕИ -  Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: 
слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Средношколско общежитие град Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 430 360,78 лева 
ГРАНТ: 2 065 806,66 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 364 554,12 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в средношколско общежитие, град Враца 

Одобрен на втори етап. В оценителна комисия. 
Подаден на 05.10.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 Монтаж на външна топлоизолация; 
 Топлоизолиране на покрива на сградата; 
 Подмяна на дограми; 
 Топлоизолиране на под над външен въздуховод; 
 Препроектиране и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация; 
 Реконструкция и подмяна на вентилационна система в актова зала с въвеж-

дане на рекуперация; 
 Препроектиране и подмяна на осветителна инсталация. 
В сградата ще бъдат осъществени и следните ремонтни дейности: 
 По стълбищата ще се изпълнят нови предпазни метални парапети. 
 Ще се направи ново помещение за тоалетна за хора с увреждания. 
 Старите подова и стенна керамика в тоалетни, ще бъде заменена с нова, 

ще бъдат подменени санитарните прибори в тоалетните с нови. 
 Старата дървена ламперия по стени, ще бъде премахната. 
 Стълбищата в сградата ще бъдат отделени от останалите помещения с но-

ви врати и витрини от алуминиев профил. На някои помещения ще се мон-
тират нови пожаро устойчиви врати. 

 За цялата сграда ще бъде подменена водопроводната и електрическа инс-
талация във всички помещения. 

 Многораменната рампа за хора с увреждания към централния вход на учи-
лището се разрушава и се замества от електрически подемник за инвалиди. 
Ще се монтира още един подемник към един от входовете на физкултурният 
салон. 

 Ще се изпълни нова дворна канализация, която ще поеме дъждовните води 
от двора и от водосточните тръби на сградата. 

 Алейните пространствата около сградата ще се оформят с нови настилки от 
тротоарни плочи. 

 Ще бъдат засадени нови дървета и храсти около сградата в зелените пло-
щи. 

 Ще бъдат подменени с нови спортните съоръжения в двора на училището. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – град Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 337 380.31 лева 
ГРАНТ: 2 836 773,26 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 500 607,05 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в ПГТР Враца 

Одобрен на 1 етап. В оценителна комисия. 
Подаден на 27.09.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Енергоспестяващи мерки: 
 Топлоизолация и хидроизолация на покрив ; 
Цялостна подмяна на покривната топло и хидроизолация, както и направа на 
нова мълниезащитна инсталация, ремонт на съществуващи воронки. Подмяна 
на ламаринените шапки на бордовете. 
 Топлоизолация по фасади; 
За постигане на нормативните параметри за енергийна ефективност, топло-
съхранение и икономия на енергия в сградата, е необходимо полагане на топ-
лоизолация по външните й ограждащи елементи, така че коефициентът на 
топлопреминаване плътни ограждащи елементи и дограмата да отговарят на 
изискванията на Наредба № 7/2004. за Енергийна ефективност в сгради.  
 Подмяна на дограми; 
За външна дограма се предвижда подмяна на съществуваща метална дограма 
с алуминиева с прекъснат термомост, остъклени със стъклопакет – 20 % отва-
ряемост,  по-добри енергоспестяващи показатели, с минимална намеса в раз-
мера и растера на фасадите.  
 Подмяна на ел. инсталация; 
Старите автоматични прекъсвачи, предпазители и включване в защитната 
апаратура дефектно-токови защити на електрическите табла, които са със ста-
ри поколения защитна и комутационна апаратура. Подмяна на старите поколе-
ния източници на светлина с енергоспестяващи с приоритет на LED осветите-
ли. Възстановяване на разкъсаните заземителни точки от защитната заземи-
телна инсталация.  
 Подмяна на подова настилка; 
Демонтаж на съществуващото дюшеме; демонтаж на дървени греди; отстра-
няване на насип от сгур; изпълнение на армирана циментова замазка; израв-
нителна циментова замазка; полагане на спортна PVC настилка.  
На обекта ще бъдат осъществени и следните ремонтни дейности: 
 Двустранно обръщане на дограма; 
 Изкърпване на обрушени мазилки; 
 цялостно пребоядисване на залата; 
 Репариране на компрометираните тротоарни настилки и полагане на нови 

тротоарни настилки в съответните от дадения участък от периметъра на 
сградата; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Волейболна зала към Спортен к-с „Христо Ботев – град Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 774 000,00 лева 
ГРАНТ: 657 900,00 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 116 100,00 лева (15 %) 

Проект Ремонт, модернизация и енергийна ефективност във 
„Волейболна зала към Спортен к-с „Христо Ботев“ гр. Враца  

В оценителна комисия. 
Подаден на 10.5.2017 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на проекта; 
 Организация и управление на проекта; 
 Разработване и изпълнение на обществените поръчки; 
 Превод на документи, писмен и устен превод за събития; 
 Информация и публичност и организиране на събития; 
 Разработване на технически проекти; 
 Развитие на карстов ландшафтен парк "Понора"; 
 Развитие на карстов ландшафтен парк "Камено поле-Кунино"; 
 Подобряване достъпността и туристически съоръжения на територията на 

Поноареле; 
 Разработване на интегрирани туристически услуги - Туристически информа-

ционни центрове; 
 Надзор на строителните работи; 
 Развитие и популяризиране на интегриран туристически продукт;  
 Разработване на обща система за ориентация за развит туристически про-

дукт; 
 Обща стратегия за приобщаване на паркове в мрежата от Европейски гео-

паркове и подготовка за кандидатстване; 
 Обучение на местните хора за водачи; 
 Обиколка за медии и туроператорите в паркове на Долен Дунав; 
 Организиране на образователни екскурзии за ученици.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Общините Враца, Роман и Поноареле имат природни територии и културно 
наследство с голям туристически потенциал, които не се използва и за когото 
липсва подходяща туристическа инфраструктура.  
 
Основна цел на този проект е да се подобри устойчивото използване на кул-
турното и природно наследство и ресурси на територията на общините Враца, 
Роман и Поноареле.  
 
Партньори по проекта: община Враца, община Роман, община Поноареле и 
фондация „Лице за изкуство и култура”. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  1 423 942,02 евро, ГРАНТ: 1 423 942,02 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 443 669,54 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 66 550,44 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ: 114 592,65 евро 

Проект: “ГЕОПАРКОВЕТЕ ПО ДОЛЕН ДУНАВ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГЕОМОРФОЛОЖКО И ГЕ-

ОЛОЖКО НАСЛЕДСТВО” 

Приоритетна ос 2 : Зелен регион, Специфична цел 2.1. Подобряване на 
опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресур-

сите и културното наследство. В оценителна комисия. Подаден на 
23.10.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Модернизиране на базата на 3 учебни заведения във Враца - Професионал-

ната гимназия по търговия и ресторантьорство (ПГТР, СОУ „Козма Тричков“, 
СОУ „Отец Паисий“, с цел да се обучават кадри, необходими за местния 
бизнес; 

 Модернизиране на общинска сграда в Своге за създаване на център за под-
крепа на бизнеса, чиято основна цел е да подпомага всички желаещи биз-
нес организации да инвестират и да получават своевременна и актуална 
бизнес информация; 

 Оигуряване на модерна и високотехнологична среда, с възможности за пос-
ледваща реализация за нуждите на обучаващите се; 

 Изграждане на мрежа за подкрепа на бизнеса между Бизнес центъра, учи-
лища и общинските администрации; 

 Създаване на два интерактивни интернет портали – един за нуждите на 
проекта и един за нуждите на Бизнес центъра. Двата портала ще бъдат 
свързани с интернет страниците на двете общини; 

 Предвидени са семинари, работни срещи и фокус групи,  за обсъжда-
не  устойчивото развитие на бизнес средата, образователната система и 
администрацията. В тях ще участват и експерти от ЕК, които ще допринесат 
за успешното реализиране на проекта. Предвижда се участие на представи-
тели на Управляващия орган на инициативата „Градски иновативни 
действия“ в мероприятията по проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions) 
на Европейската комисия e своеобразна "лаборатория" за нови идеи, насоче-
на към проекти, които носят творчески, новаторски и устойчиви решения за 
справяне с установени проблеми от различно естество.  
Проектът на Враца цели създаването на иновативни решения за устойчиво 
градско развитие, ангажиращи общинската администрация, бизнеса, образо-
вателните институции и неправителствени организации в региона.  
Проектното предложение има за цел намаляване на бедността в района, уве-
личаване на работните места и подобряване на уменията за трудова заетост. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 000 000 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 3 000 000 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 600 000 евро (20 %) 

Проект: “Иновативни решения за обвързването на общинската ад-
министрация, бизнес инкубатор, образователна структура и не-

правителствена организация в един от най-изостаналите райони 
на ЕС” 

Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative 
Actions)  

Подаден на 31.03.2016 



Проект „Създаване на интегрирана „зелена” транспортна система” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Основен приоритет в проекта на Община Враца е създаване на интегриран „зелен“ 
градски транспорт чрез подмяна на транспортни машини с висок разход на енергия и 
емисии замърсяващи околната среда.  

Внесеното предложение предвижда разширяване на съществуващата системата на 
градски транспорт чрез обновяване на тролейбусния автопарк и ремонт на съществу-
ващата контактна мрежа или въвеждане на иновативни транспортни средства, чрез 
доставка на 3 електробуса за нуждите на общинското дружество „Тролейбусен транс-
порт“, на стойност до 1.5 млн. евро. Като част от дейностите за въвеждане на еколо-
гично чисти средства за транспорт, доставката на нископодови тролейбуси/ електро-
буси ще подобри достъпността до обществения градски транспорт и ще стимулира 
преминаването от използване на лични автомобили към градски транспорт, велосипе-
ди и ходене пеша.  

Наред с обновяване на подвижния състав и тролейбусната мрежа, в проектното пред-
ложение са включени и интервенции, свързани с рехабилитация на спирките на масо-
вия градски транспорт. По време на изпълнението на проекта ще бъдат посочени и 
спирки, на които да бъдат поставени електронни информационни спиркоуказателни 
табели. Информацията от електронните табели ще бъде обслужвана от Интелигент-
на транспортна система (ITS), която ще дава актуална информация за оставащото 
време до пристигането на следващия автобус или тролейбус. Системата ще предос-
тавя данни за маршрута, номера на линията на пътническото превозно средство и 
времето, което остава до неговото пристигане.  

Въвеждането на системата ще подпомогне значително надеждността на градския 
транспорт, тъй като ще намали времето за пътуване и ще увеличи удовлетвореността 
на пътниците.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Програма за иновации в околната среда в чужбина на Федералното министерст-
во на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената бе-

зопасност на Федерална Република Германия 

Бюджет: 3 000 000 лева  

Основни дейности: 
 
 Доставка на 3 електробуса 
 Рехабилитация на спирките на масовия градски транспорт 



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА И СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ VІІ, ХІІІ 

И Х, КВ. 103, Ж.К. „САМУИЛ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Ремонт на площадките за игра 
 Демонтаж на стари детски съоръжения,които не отговарят на изискванията 

на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, тъй като са в лошо състояние и не отговарят на изиск-
ванията за настилките 

 Изграждане на зона за активна почивка, която включва поле за футбол на 
малки врати, поле за волейбол и три тенис маси.  

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е подобряване привлекателността на градската сре-
да и създаване на съвременни условия за отдих в квартала. 

Новопредвидените игрални полета ще бъдат предназначени за ползване от 
жителите и гостите на квартала. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018 

 

В оценителна комисия. Подаден на 11.01.2018 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 

места” 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ: 31.12.2018 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 187 706 лева  
ГРАНТ: 93 853 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 93 853 лева  



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018 
„ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДГ 

„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, посочени в изготвения док-

лад за обследване за енергийна ефективност 
 Поставяне на топлоизолационна система от EPS 8 см по стените и двуком-

понентна полиуретанова топлоизолация 6 см върху покрива.  
 Подмяна на дограмите където не са подменени - на фасадата на полупод-

земния етаж – с PVC система със стъклопакет. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е подобряване на облика на образователната инф-
раструктура в града, създаване на благоприятна среда за обучение  и осигуря-
ване на приятна и комфортна среда за обучаеми и персонал. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018 

 

В оценителна комисия. Подаден на 10.01.2018 
мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ: 31.12.2018 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 167 745 лева  
ГРАНТ: 83 872 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 83 873 лева  



Проект: „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - 
проект 2” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители и провеждане 

на процедурите. 
 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъщест-

вяване на авторски надзор). 
 Упражняване на строителен надзор на обектите. 
 Мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите и проекта. 
 Осигуряване на информация и комуникация по проекта  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основна цел на проекта е  осигуряване на ефективна социална инфраструк-
тура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общ-
ността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на гри-
жа за деца с грижа близка до семейната среда в общността. Обхвата на соци-
алните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извърш-
ване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда за създа-
ване на нови социални услуги: Център за обществена подкрепа (ЦОП) с капа-
цитет 100 места (до 4 места за спешно настаняване) и Дневен център за подк-
репа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капаци-
тет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. 

 

Конкретни цели:  

 Извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на 
сграда за създаване на нови социални услуги: Център за обществена под-
крепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреж-
дания и техните семейства, съгласно Картата на услугите за подкрепа в 
общността и в семейната среда.  

 Осигуряване на равен достъп до услуги и подкрепа в общността на деца с 
тежки множествени увреждания и техните семейства . 

 3Подобряване готовността за социално включване на децата и младежи-
те, част от целевите групи по проекта;  

 Разширяване обхвата на социалните услуги на територията на община 
Враца;  

 Гарантиране правата на всяко дете до достъп до качествена грижа и услу-
ги в общността, която отговаря на индивидуалните му потребности;  

 Успешно продължаване на процеса по деинституционализация чрез оси-
гуряване на съпътстващи социални услуги в общността на децата, наста-
нени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с ув-
реждания и напускащи специализирани институции. 

 Осигуряване на възможност за спешно настаняване на деца и/или се-
мейства в риск. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ:  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 751 499.99 лева  
ГРАНТ: 751 499.99 лева  

В оценителна комисия. 
Подаден на 02.11.2017 г. 


