
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: 
 
 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: “ОПАЗВАНЕ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА ВРАЦА ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
1. Реконструкция, реставрация и консервация на паметниците на културата 
в подкрепа на развитието на културния туризъм 
2. Подобряването на материалната база 
3. Насърчаване на реализирането на местни културни инициативи 
4. Възобновяване на традиционните български занаяти 
5. Повишаване на информираността и интереса на широката публика, осо-
бено на децата и младежите, към културно-историческото наследство 
6. Подобряване на състоянието и функционалното предназначение на съ-
ществуващите културни институти и обекти, заедно със свързаната с тях инф-
раструктура 
7. Изграждане на достъпна среда в непосредствена близост до културната 
ценност или в района ,изграждане на достъпна среда в самата културна цен-
ност 
8. Реклама на историческото наследство в общината и увеличаване на 
туристопотока – от страната и чужбина 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е реставриране и опазване на обекти на културно-
историческото наследство с особено значение за развитие на туризма в Об-
щина Враца. Целта е насочена към осигуряване на приемствеността му между 
поколенията, чрез запазване на културното наследство на гр. Враца и превръ-
щането му в съществен фактор за социално-икономическо развитие на общи-
ната. 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия. Подаден на 14.12.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 
НАЧАЛО: 01.06.2019 г. 
КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 500 000,00 лева  
ГРАНТ: 1 500 000,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева  

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: “ИНОВАТИВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ С ЕЛЕКТРОБУСИ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Доставката на нови превозни средства ще бъде осъществена по пред-
варително изготвена от община Враца техническа спецификация. 
За дейността, свързана с изграждане на станции за дозареждане на 
превозните средства, община Враца е на фаза идеен проект като при 
стартиране на изпълнение на проекта ще бъде възложен във фаза тех-
нически или работен, както е необходимо съгласно ЗУТ (Закон за уст-
ройство на територията). 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Проектът предвижда закупуването на 15 бр. нови Електробуси за град-
ските линии и закупуване на 10 бр. нови Автобуси (Diesel Euro 6) за 
крайградските линии, както и изграждане на допълнителна инфраструк-
тура за дозареждане и съхраняване на превозните средства. Също та-
ка е необходимо е да се реновират или да се изградят нови автобусни 
спирки с цялостна концепция за осигуряване на достъп на хора с ув-
реждания до и от тролейбусните спирки. 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия. Подаден на 30.10.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 22 815 000,00 лева  
ГРАНТ: 22 815 000,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева  

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА  
ЗАЛА В ГР. ВРАЦА”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Предвижда се бъдещата сграда да отговаря на изискванията на спортните 
федерации, като се обособят няколко основни функционални зони – зона за 
зрители (вкл. специални гости и хора с увреждания), спортно-тренировъчен 
блок, зона за журналисти и коментатори и зона за техническо обслужване на 
сградата. 
Зрителната част на залата ще бъде проектирана като мултифункционално 
пространство за осъществяване спортни събития, конференции, концерти, 
изложби и др. Игралното поле ще отговаря на изискванията за провеждане на 
състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, 
бокс, художествена гимнастика и др. 
Залата ще бъде на три етажа и ще е с капацитет от 2 000 места.  На първия 
етаж ще бъдат разположени игралното поле, зоните  за спортисти, треньори и 
съдии, за журналисти и специални гости, както и кафене, ресторант и техни-
чески помещения. На втория етаж ще се намират входовете за зрители, бюфе-
тите, гардеробите, санитарните възли, а на третия етаж – зона за журналисти 
и коментатори и технически помещения. 
Многофункционалната спортна зала ще бъде с площ от около 32 000 кв. м.  
Предвидени са и места за паркиране, като част ще са обособени в паркинг за 
зрители, а останалите ще бъдат разположени в непосредствена близост до 
входовете за спортисти, журналисти, специални гости и хора с увреждания. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Проектът предвижда изграждането на многофункционална спортна зала в се-
верната част на зоната на съществуващия Спортен комплекс „Христо Ботев“ в 
гр. Враца. 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия. Подаден на 30.10.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24-30 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 8 000 000,00 лева  
ГРАНТ: 8 000 000,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева  

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: “МОЕТО УЧАСТИЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ДГ 
"ДЕТСКА ВСЕЛЕНА" 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Изготвяне на скица на кръстовище; 
Подготовка на дворното пространство за извършване на дейностите по мон-
таж; 
Обозначаване на пешеходни пътеки и тротоари; 
Доставка и монтаж на два вида светодиодни светофари 
Доставка и монтаж на стълбчета и присъединителни елементи; 
Запознаване на деца и родители с целите с основните правила и норми по 
безопасност на движение със съдействието на КАТ; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проект "Моето участие в пътното движение" е да се пред-
ставят примери в реална обстановка под формата на игра, за да се изгра-
дят необходимите знания у децата за безопасно движение по пътя. Целта 
ще се постигне чрез изграждането на интерактивна площадка по безопас-
ност на движението в двора на ДГ Детска Вселена. 
Населено място гр. Враца, ДГ Детска Вселена, бюджет- 5124 лв. 124-
Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия. Подаден на 30.11.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 
НАЧАЛО: 01.06.2019 г. 
КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 500 000,00 лева  
ГРАНТ: 1 500 000,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева  


