
Актуализация на програмата за управление на качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Проектното предложение включва актуализация на програмата за намаляване 
на нивата на ФПЧ и достигане на установените норми за съдържанието им в 
атмосферния въздух в Община Враца, съгласно чл. 27 на Закона за чистотата 
на атмосферния въздух(ЗЧАВ). 

Целта е община Враца на възможно най-ранен етап да стартира процеса по 
актуализация на общинската си програма и да разполага с нова такава при 
изтичане на действащата, като бъдат планирани мерки за подобряване каче-
ството на атмосферния въздух, водещи до постигане на определените норми 
за КАВ.  

1.Изготвяне на проектно предложение;  

2.Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор 
на изпълнител за дейностите, включени в проектното предложение и органи-
зация и провеждане на тръжните процедури. 

Първи етап - извършване на преценка за необходимост от ЕО и ОС на програ-
мата за качеството на атмосферния въздух състояща се в: I.Преценяване на 
необходимостта от ЕО - Възложителят на програмата внася писмено искане 
до компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извърш-
ване на екологична оценка на планове и програми на хартиен и електронен 
носител. 

Втори етап - При постановяване на решение от компетентния орган за извър-
шване на ЕО и ОС на Програмата, ще се пристъпи към изготвяне на Доклад за 
ЕО и ОС, съгласно изискванията на нормативната уредба. 

актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсите-
лите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въз-
дух в съответствие с нормативната уредба и по специално с изискванията на 
Раздел I от Приложение №15 на Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен 
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 
оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на Инструкция за разра-
ботване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството 
на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените нор-
ми.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG16M1OP002-5.002-0014-C01 от 15.05.2017 г. 

НАЧАЛО: 15.05.2017 

КРАЙ: 15.04.2019 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 23 месеца 

Обща стойност на проекта: 116 053.51 лева 

ГРАНТ: 116 053,51 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева  



Проект: EDU-LAB: Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на 

работна ръка в съответствие с висшето образование  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 WP1 -Дейности: 

 WP1 -Управление на проекта; 

 WP2 -Дейности по комуникация; 

 WP3 -Актуално състояние и определяне на инструменти; 

 WP4 -Разработване на нов модел за управление; 

 WP5 -Обучение и изграждане на капацитет; 

 WP6 -Пилотни дейности.; 

 WP7 -Харта за бъдещо изпълнение. 

Основна цел на проекта 

EDU-LAB се стреми предимно към подобряване на институционалния капацитет 
за повишаване адаптивността на висшето образование, с цел задържане на 
повече млади таланти, учещи и работещи в региона на река Дунав. 

Специфични цели: 

 EDU-LAB е насочен специално към засилване на сътрудничеството между 
бизнеса, висши учебни заведения и публичните органи с цел да се подобри 
адаптивността на висшето образование. 

 Чрез съвместната работа в рамките на тройна спирала, EDU-LAB ще доведе 
до по-добро разбиране на необходимата връзка на образование към заетост. 
A непрекъснатото взаимодействие ще доведе до промяна в начина на 
мислене, улесняване на общо разбиране и ще допринесе за подобряване на 
институционалния капацитет. 

 EDU-LAB цели насърчаване на развитието на по-висш закон за 
Образованието, с цел да се даде възможност за развитието на повече 
практически ориентирани учебни програми. По този начин, по-високите 
образователни оферти в Дунавския регион стават по-атрактивни. 

 EDU-LAB има за цел да даде положителни импулси съвместно за нов начин 
на мислене, за развитието на правната рамка за укрепване на нуждите на 
пазара на труда на висшето образование. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Начало: 01.01.2017 г. 

Край: 30.06.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

Обща стойност на проекта: 163 180,96 лева 

ГРАНТ: 163 180,96 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DTP1-115-4.1  



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 

 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики 
и на технически паспорти на сградите; 

 Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите; 

 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществя-
ване на авторски надзор);  

 Упражняване на строителен надзор на обектите; 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел на този проект е да се осигурят по-добри условия на живот на 
гражданите живеещи в реновираните многофамилни жилища, осигуряване на 
топлинен комфорт и подобряване на качеството на жизнената среда, чрез 
осъществяване на мерки за енергийна ефективност. 

Специфичните цели са: 

  Да се намали броят на жилищните сгради в град Враца, които са в лошо 
състояние и са с ниска степен на енергийна ефективност 

 Да се намалят емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – т/
годишно, които замърсяват околната среда и влошават качеството на пара-
метрите на средата за обитаване и живеене. 

 Да се осигури обновяването им, в допълнение и координация с Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
изпълняван в гр. Враца. 

Идентифицирани са 15 многофамилни жилищни сгради, отговарящи на изиск-
ванията на насоките и правилата за оценка на Община Враца, от които в нас-
тоящото са включени 7 от тях. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 02.05.2017г. 

КРАЙ: 02.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 755 784,09 лева 

ГРАНТ: 1 676 305,11 лева  

Допълнително финансиране: 79 478,98лева 

Проект: “Енергийна ефективност в многофамилни жилищни  

сгради в град Враца—Проект 1” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0002-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 

 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики 
и на технически паспорти на сградите; 

  Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите; 

 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществя-
ване на авторски надзор);  

 Упражняване на строителен надзор на обектите; 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел на този проект е да се осигурят по-добри условия на живот на 
гражданите живеещи в реновираните многофамилни жилища, осигуряване на 
топлинен комфорт и подобряване на качеството на жизнената среда, чрез 
осъществяване на мерки за енергийна ефективност. 

Специфичните цели са: 

  Да се намали броят на жилищните сгради в град Враца, които са в лошо 
състояние и са с ниска степен на енергийна ефективност 

 Да се намалят емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – т/
годишно, които замърсяват околната среда и влошават качеството на пара-
метрите на средата за обитаване и живеене. 

 Да се осигури обновяването им, в допълнение и координация с Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
изпълняван в гр. Враца. 

Идентифицирани са 15 многофамилни жилищни сгради, отговарящи на изиск-
ванията на насоките и правилата за оценка на Община Враца, от които в нас-
тоящото са включени 8 от тях. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 02.05.2017 г. 

КРАЙ: 02.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 434 211,70 лева 

ГРАНТ: 2 323 694.78 лева  

Допълнително финансиране: 110 516,92 лева 

Проект: “Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгра-

ди в град Враца—Проект 2” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0003-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 

 Изпълнение на СМР в ЦПЗ;  

 Изпълнение на авторски надзор; 

 Упражняване на строителен надзор на обектите; 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  
качеството на живот, да   се осигурят нови възможности за икономическо и 
социално развитие, чрез  създаване  на  единна система от пешеходни прост-
ранства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят 
и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.  

Конкретни цели: 

 Създаване на обновена градска среда; 

 Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на 
града; 

 Реконструиране  и  рехабилитиране на елементи на уличната мрежа; 

 Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализиране-
то им; 

 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветле-
ние. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 02.05.2017 г. 

КРАЙ: 02.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 375 000,00 лева 

ГРАНТ: 6 975 000,00 лева  

Допълнително финансиране: 400 000,00 лева 

Проект: “Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в цен-

тралната градска част на гр. Враца” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0005-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 

 СМР на административна сграда на Община Враца;  

 Авторски надзор; 

 Строителен надзор; 

 Одит на проекта; 

 Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта; 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Проектните дейности са насочени към ремонт и обновяване на администра-
тивна сграда на Община Враца, като се цели чрез изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност и съпътстващи строително-ремонтни дейности да се 
модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива и ефективна среда 
за работа на общинската администрация. В резултат на планираните дейности 
по проекта се предвижда за сградата да се достигне клас на енергопотребле-
ние „В“. 

Специфичните цели на проектното  предложение  са: 

 Да се повиши енергийната  ефективност и да се постигне привеждане на 
административна сграда на Община Враца в съответствие с предписанията 
на техническия паспорт и енергийното обследване; 

 Да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива и ефективна 
среда за  работа на общинската администрация и за предоставяне услуги 
на гражданите; 

 Да се подобри осигуряването на достъп на хора с увреждания до админист-
ративна сграда на Община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 02.05.2017г. 

КРАЙ: 02.11.2019г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 381 125,81 лева 

ГРАНТ: 3 999 994,11 лева  

Допълнително финансиране: 381 131,70 лева 

Проект: “Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енер-

гийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновя-

ване на административна сграда на Община Враца)” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0004-C01 от 02.05.2017 г. 



Проект: „СТИМУЛ за ранно детско развитие”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Ранна интервенция на уврежданията; 

 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 

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

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

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 2; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 3; 

 Семеен център за деца от 0 до 3; 

 Управление и функциониране на услугите и издръжка на Общностния 
център; 

 Организация и управление на проекта; 

 Информиране и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата 
на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие  

Специфични цели: 

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

 Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 

 Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образо-
вателната система; 

 Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институ-
ции; 

 Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включ-
ване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възс-
тановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за 
ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уяз-
вими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 
родители; 

 Повишаване на информираността на местната общност относно възмож-
ностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за подкрепа 
на ранното детско развитие. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 01.07.2016 г. 

КРАЙ: 31.12.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 41 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 825 126,00  лева  

ГРАНТ: 825 126,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ДБФП BG05M9OP001-2.004-0058 от 01.07.2016 

Министерство на труда и социалната политика 
 



Проект: „Топъл обяд 2016” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Определяне на целевите групи;  

 Закупуване на хранителни продукти;  

 Осигуряване на топъл обяд. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основна цел на проекта е да се допринесе за постигането на общата цел на 
оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в 
бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основ-
но материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените це-
леви групи. 

Целеви групи са: 

 Трапезария 1 - общо 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпома-
гане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи 
и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция 
"Социално подпомагане - 10 лица; 3. Самотно живеещи лица и семейст-
ва, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дей-
ност - 35 лица;  

 Трапезария 2 - 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по 
реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за со-
циално подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция 
"Социално подпомагане - 10 лица; 3. Самотно живеещи лица и семейст-
ва, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дей-
ност - 35 лица. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 01.05.2017 

КРАЙ: 31.12.2019 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 32 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 284 941,45 лева  

ГРАНТ: 284 941,45 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG05MFOP001-3.002-0030-C03 от 06.03.2018 



Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраст-
руктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в 
общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с 
грижа близка до семейната среда в общността. Обхвата на социалните ус-
луги на територията на община Враца ще се разшири чрез изграждане, об-
завеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца 
(ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, об-
завеждане и оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: 
Преходно жилище (ПЖ) за деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жили-
ще (НЖ) с капацитет 6 места. 

Дейността включва изготвяне на документация за възлагане на обществе-
ни поръчки за избор на изпълнители, отправяне на покани към потенциал-
ни изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнители и под-
писване на договори.  

Дейността включва изготвяне на технически/работни проекти, изпълнение 
на СМР (вкл. Част „Интериор и обзавеждане“) и осъществяване на авторс-
ки надзор за 3 обекта. Проектирането следва да включва: 1.За обект 
„Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца” (с капаци-
тет 12 места)”: Застрояване в поземлен имот УПИ IV–358, 
кв.76,жк.„Металург“ с площ 580 кв. м.-тип „ниско застрояване”; с височина h 
до 10 м., плътност Пл до 60%,озеленяване Оз до 40% и Кинт до 1,2 в уст-
ройствена зона („Оо“). Новоизградената сграда да бъде със застроена 
площ до 330 м2,като функционалното разпределение включва 6 спални 
помещения, със самостоятелен санитарен възел и баня към всяко от тях, 
стая за обслужващ персонал, със самостоятелен санитарен възел и баня, 
кухня и трапезария с кът за хранене и дневна стая, мокро помещение (за 
пране, сушене и гладене) ,складово помещение (за санитарно-хигиенни, 
перилни и миещи препарати и за други материали и пакетирани хранител-
ни продукти). Дворното пространство ще се оборудва с градински съоръже-
ния. 2.За обект „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на 
бивша детска градина в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна 
възраст с капацитет до 8 места”  

ОБЩИНА ВРАЦА 

BG16RFOP001-5.001-0022-C01 от 12.01.2018 г. 

НАЧАЛО: 12.01.2018 

КРАЙ: 12.01.2020 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 815 049,67 лева 

ГРАНТ: 815 049,67 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 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. 

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 . 

 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;  

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 16.02.2018 г. 

КРАЙ: 16.02.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 751 499.99 лева  

ГРАНТ: 751 499.99 лева  

СЪФИФНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG16RFOP001-5.001-0049-C01 от 16.02.2018 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Организация и управление на проекта; 

 Публичност и визуализация на проекта; 

  Авторски надзор; 

 Строителен надзор; 

 СМР по 6 обекти от образователната инфраструктура. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Целта на проекта е да се обнови и модернизира образователната инф-
раструктура в Община Враца. Съгласно приетата Инвестиционна прог-
рама на Община Враца, проектните дейности са насочени към ремонт 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ППМГ „Акад. Иван 
Ценов” (училището и спортната зала), ДГ „Европейчета” база 1, ДГ 
„Дъга”, ДГ „Зора”, ДГ „Знаме на мира” и изграждане на спортна зала в 
СУ ”Христо Ботев”. 

Специфичните цели на проекта са: 

 модернизиране на образователната инфраструктура в град Враца,  в 
т.ч. на прилежащите училищни дворове; 

 създаване на приветлива и ефективна учебна и обучителна среда; 

 привеждане на сградите на включените в проекта училища и детски 
градини спрямо предписанията на техническия паспорт и енергийно-
то обследване, като са съобразени изискванията на действащото за-
конодателство в Република България; 

 осигуряване достъп на хора с увреждания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 04.10.2017 г. 

КРАЙ: 04.04.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 816 956,00 лева 

ГРАНТ: 6 385 000,00 лева  

Допълнително финансиране: 431 956,00лева 

Проект: “Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енер-

гийна ефективност на образователни институции” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0001-C01 от 04.10.2017 г. 



Проект: „Wi-FiEU”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

Подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с Изпъл-
нителната агенция за иновации и мрежи; 

Избор на дружество изпълнител; 

Подписване на договор с дружество, което ще изгради мрежите с точки за без-
платен достъп до интернет; 

Изграждане на високоскоростна безжична интернет връзка на оживени места 
като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки и здравни заведения;  

Проверка от Агенцията на инсталациите (дали отговарят на специфичните 
изисквания); 

Поддръжка на мрежите. 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА 

Чрез WiFi4EU Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп 

до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени 

места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни 

центрове и музеи навсякъде в Европа.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

 Инициативата Wifi4EU е схема за подкрепа на предоставянето на безпла-

тен интернет достъп на обществени места( обществени паркове, площади, 

библиотеки, здравни заведения, училища, музеи, помещения на публична-

та администрация). По този начин общностите ще се сближат в условията 

на цифров единен пазар, ще се повиши цифровата грамотност и ще се до-

пълнят обществените услуги, предоставяни на тези места. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 19.12.2018 г. 

КРАЙ: 19.06.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 29 337,00 лева  

ГРАНТ: 29 337,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

Споразумение №INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/006604-009020 от 

19.12.2018 г.  

 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Проект “Отвъд хоризонта” е създаден с идеята да подпомогне усилията 
на институции и организации за съвместно преодоляване на проблеми-
те и трудностите в процеса на деинституционализация. Неговата ос-
новна цел е свързана със социалното приобщаване на деца и младе-
жи, настанени в резидентни социални услуги на територията на гр. Вра-
ца. С изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 36 деца и младе-
жи до 29 г., настанени в ЦНСТ и Преходно жилище в гр. Враца. Проек-
тът е с продължителност 28 месеца и ще бъде съвместно изпълнен от 
Сдружение “Алианс Балкани” и Община Враца.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Разработване и прилагане на интегрирана програма за специализи-
рана подкрепа и арт-дейности за приобщаване на деца и младежи 
(настанени в Центровете за настаняване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на специализирана програма за компенси-
ране на двигателните трудности на деца и младежи (настанени в 
Центровете за настаняване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на консултативно-мотивационна програ-
ма за активно приобщаване на деца и младежи (настанени в Преход-
но жилище). 

 Провеждане на курсове за дигитална компетентност и подготовка за 
държавен зрелостен изпит по БЕЛ за деца и младежи (настанени в 
Преходно жилище). 

 Организиране и провеждане на местни инициативи за социално при-
общаване (събития в областта на изкуството, културата и спорта). 

Проект „Отвъд хоризонта” 

BG05M90P001-2.009-0019-C01 

НАЧАЛО: 01.06.2018 г. 

КРАЙ: 01.10.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 28 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 142 714,00 лева 

ГРАНТ: 142 714,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ:  0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Община Враца е партньор 



Проект: “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събирани зелени отпадъци –регион Враца” 

BG16M1OP002 - 2.005 -0020 - C01 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Целта на проекта е изграждане на компостираща инсталация за разделно 

събирани зелени и биоразградими отпадъци на Община Враца и Община 

Мездра в РСУО Враца. Изграждането на тази инсталация ще допринесе 

за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Изпълне-

нието на проекта ще подобри качеството на живот на местното население 

на двете общини чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на 

околната среда. Акцентът на проекта е поставен върху възможностите за 

разделяне и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 955 696,32 лева 

ГРАНТ: 4 499 954,75 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 455 741,57 лева 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

Изпълнение на инженеринг “Изграждане на инсталация за компостира-
не на разделно събрани зелени отпадъци 

Изпълнение на мерки за публичност и визуализация 

Организация и управление на проекта 

Строителен надзор по договор за Изпълнение на инженеринг 
“Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зеле-
ни отпадъци-регион Враца 

Доставка на мобилно оборудване за инсталация за компостиране и 
доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на 
зелени отпадъци от населението 

НАЧАЛО: 20.11.2018 г 

КРАЙ: 20.11.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  
2 0 2 0  г . ”  

 
Европейски съюз 

Европейски структурни и 
инвестиционни фондове 



Проект: „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в 

община Враца” 

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: Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназ-
начена за предоставяне на нови качествени резидентни социални услуги за 
лица с увреждания и възрастни хора в община Враца в съответствие с Плана 
за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната страте-
гия за дългосрочна грижа.  

Конкретни цели:  

1. Строителство, обзавеждане и оборудване на сграден фонд за създаване на 
нови социални услуги: 2 Центъра за грижа за лица с психични разстройства, 1 
Център за грижа за лица с умствена изостаналост и 1 Център за грижа за въз-
растни хора в невъзможност за самообслужване съгласно Картата на резиден-
тните услуги. 
2. Осигуряване на равен достъп до резидентни социални услуги на лица с пси-
хични разстройства, лица с умствена изостаналост и възрастни хора в невъз-
можност за самообслужване.  
3. Подобряване готовността за социално включване на лицата с увреждания и 
възрастните хора, част от целевите групи по проекта.  
4. Разширяване обхвата на социалните услуги на територията на община Вра-
ца., които допринасят за постигане на интегриран подход при грижата за въз-
растните хора и хората с увреждания. 
5. Гарантиране правата на лицата с увреждания и възрастните хора до достъп 
до качествена грижа и резидентни услуги, отговарящи на индивидуалните им 
потребности.  
6. Успешно продължаване на процеса по деинституционализация чрез осигу-
ряване на резидентни социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора 
в община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 28.11.2018 г. 

КРАЙ: 28.11.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 234 995.89 лева  

ГРАНТ: 2 234 995.89 лева  

СЪФИФНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG16RFOP001-5.002-0005-C01 от 28.11.2018 г. 



 

Проект: “Координирани и ефективни реакции на властите при из-

вънредни ситуации в региона Долж- Враца” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Целта на проекта е да се подобри съвместното управление на риска в трансг-

раничния район Долж-Враца .Чрез реализацията на проекта ще бъдат създа-

дени Звеното в трансграничния регион - Крайова УЕСИ; Трансграничен пункт 

за подобряване на капацитета за смекчаване на въздействието на органите в 

извънредни ситуации и бедствия във Враца.   

Резултатите от реализирането на програмата ще са повишено качество на 

съвместното управление на риска в трансграничния регион.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Ще бъде закупено оборудване за аварийно-интервенционно обслужване 

на звеното за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния 

район – Крайова  

 За нуждите на Община Враца ще бъдат закупени: превозно средство за 

изтегляне на тежкотоварни превози при пътни инциденти, високопроходим 

4x4 автомобил, техническо спасително превозно средство, надуваема 

лодка с ремарке за транспортиране, зимен камион със снегорин и разп-

ръсквач на пясък и сол, многофункционална система за ЕКГ, дефибрила-

ция и мониторинг на пациенти, способна да осъществява телеметрия на 

жизненоважни данни в реално време, аварийна транспортна вентилацион-

на система за командно и асистирано обдишване с интегрирана бутилка 

за кислород, линейка за новородени деца, оборудвани с транспортен ин-

кубатор, специализирано превозно средство за транспортиране на кръвни 

продукти и/или органи за реплантация/трансплантация.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 889 904,87 лева 

ГРАНТ: 5 772 047,88 лева 

СЪФИФНАНСИРАНЕ: 117 856,99 лева 

НАЧАЛО: 21.12.2017 г. 

КРАЙ: 21.12.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

DJ-VR: R.A.E.S. 21.12.2017 г. 



Проект: „ПРИЕМИ МЕ 2015”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

 Организация и управление на проекта  

 Създаване на Консултативен експертен съвет във връзка с коорди-
ниране механизма по реализиране на проектните дейности. Плани-
ране на потребностите от приемна грижа. Анализ по развитието на 
приемната грижа. 

 Предоставяне на услугата „приемна грижа”, вкл. и специализирана 
приемна грижа. 

 Обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна грижа.  

 Осъществяване на мониторинг на качеството на приемната грижа.  

 Информиране и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се усъвършенства модела на предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“ и да разшири обхвата й в страната, 
както и по отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на де-
институционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив мо-
дел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в спе-
циализирани институции и на деца в риск от изоставяне. 

Специфичните цели на проекта са: 
 Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на замест-

ваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционали-
зацията на деца. 

 Да се развие иновативен модел на организация и управление на 
предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активно-
то участие на всички общини с идентифицирана потребност от раз-
витие на тази услуга. 

 Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3 го-
дишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с 
увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, неп-
ридружени бежанци; 

 Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършва-
не на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и 
устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното 
семейство, по голяма сигурност и ефективност на работещите.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

BG03-ПС01-47 от 11.12.2015 г. 

НАЧАЛО: 01.01.2016 г. 

КРАЙ: 31.01.2021 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 62 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 887 704,34 лева 

ГРАНТ: 1 887 704,34 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 



Проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ — Враца през пе-

риода 2019-2021”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

1.1. Осигуряване на ефективна работна среда, условия на труд и възнаг-
раждения на служителите на ОИЦ, което включва: Осигуряване на текуща 
издръжка на ОИЦ; Осигуряване на оборудване за нуждите на ОИЦ; Извършва-
не на текущ ремонт на ОИЦ. 

1.2. Разработване и разпространение на информационни материали• • 
Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри 
практики от изпълнени проекти в област Враца, свързани с ЕСИФ. 

1.3. Организиране, провеждане и участие в информационни събития/
кампании и работа с медии 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА 

Общата цел на проекта е да се повиши информираността на обществеността 

за ролята на Европейския съюз и възможностите, предоставени от Европейс-

ките структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез осигуряване на ефек-

тивно функциониране на Областен информационен център – Враца.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

  Повишаване на информираността на гражданите в област Враца относно 

политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и из-

пълнението на ЕСИФ в България и региона; 

  Повишаване на достъпа до информация и популяризиране на възможнос-

тите, които предоставят програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област 

Враца;  

 Повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ в област Враца и поддържане на широко общест-

вено доверие сред заинтересованите страни в региона;  

 Надграждане на капацитета на бенефициентите от област Враца за изпъл-

нение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;  

 Осигуряване на ефективна работна среда в ОИЦ-Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 01.01.2019 г. 

КРАЙ: 31.12.2021 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 369 999.50 лева  

ГРАНТ: 369 999.50 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0.00 лева 

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0019-С01/18.02.2019 г. 

Оперативна програма „Добро управление“  



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед из-
пълнение и управление на инвестиционната програма на Община Враца 
спрямо функциите й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. 

 Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. 

  Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. 

 Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-
оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001
-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел на проект „Финансов план на Община Враца” е подобряване на 
административния капацитет на Община Враца чрез подпомагането й в дей-
ностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за перио-
да до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. 

Проектното предложение е насочено към финансиране на разходите на Общи-
на Враца с цел обезпечаване на дейностите й по управление и изпълнение на 
Инвестиционната програма на общината за периода до 2023 г. за изпълнение 
на интегрирания й план за градско възстановяване и развитие. Проектното 
предложение включва мерки за осигуряване на възнаграждения на служители-
те на общината, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на инвестиционна-
та програма, екипите на междиннoто звено, както и възнаграждения на външ-
ни експерти, участващи в оценката на проектни предложения. Включени са 
разходи, необходими за актуализиране на системата за финансово управле-
ние и контрол, което да гарантира целесъобразно и ефикасно управление на 
средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 17.06.2016 г. 

КРАЙ: 17.12.2023 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 125 009,31 лева 

ГРАНТ: 125 009,31 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

Проект: “Финансов план на Община Враца” 

ДБФП BG16RFOP001-8.001-0014-C01 от 17.06.2016 г. 



Проект „Интегриран проект за воден цикъл  

на град Враца — II фаза”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

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

Във втората фаза на проекта се включва: 

 Реконструкция и рехабилитация на 17, 62km водоснабдителна мрежа, в 
която има много пробиви и течове. 

 Реконструкция и рехабилитация  на 2,35km съществуващи главни колек-
тори за отпадъчни води във Враца. 

 Реконструкция и рехабилитация  на 7,59km второстепенна канализаци-
онна мрежа 

 Удължаване на канализационната мрежа с 8,77 km в два квартала на 
Враца – Кулата и Бистрец, както и на улици във Враца. 

 Рехабилитация на съществуващ стоманен водопровод и реконструкция 
на съществуващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до 
гр. Враца – 33,3km 

 Одобряване на работен проект (РП) и подробен устройствен план - пар-
целарен план (ПУП-ПП), учредяване на сервитут, уреждане на вещните 
права, получаване на разрешение за строеж  за реконструкция на зах-
ранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца 

 Завършване на пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и елект-
рооборудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и съо-
ръжения за постигане на съответствие с изискванията на ЕС и българс-
ките изисквания за опазване на околната среда. 

 Строителен надзор 

 Авторски надзор по време на строителството на градската Вик мрежа и 
на захранващия водопровод от яз. Среченска бара  до гр. Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

BG16M1OP002-1.005-0005-C01 от 28.10.2016 г. 

НАЧАЛО: 28.10.2016 г 

КРАЙ: 31.12.2024 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 96 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА—II фаза: 114 506 125,63 лева  

ГРАНТ: 80 362 797,17 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 34 143 328,46 лева  



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2019 

„ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ЗАЛА „ВЕСТИТЕЛ“, ГР. ВРАЦА ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

Демонтаж метална дограма /витрини и прозорци/ 

Доставка и монтаж на PVC дограма; 

Доставка и монтаж AL дограма с прекъснат термомост, ниско емисионно /К/ -

окачена фасада/ по спецификация; 

Изкърпване външна вароциментова мазилка по стени-фасада север; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

 

Основна цел на проекта е подобряване на състоянието на спортната зала. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2019 

 

Споразумение 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 

НАЧАЛО: 03.2019 

КРАЙ: 31.12.2019 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 118 177 лева  

ГРАНТ: 47 271 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 70 906 лева  


