
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 об-
ществени 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, отрабо-
тен 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 инста-
лации или на елементи от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръб-
на 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. 

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 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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. 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 



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

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Предвижда се бъдещата сграда да отговаря на изискванията на спортните фе-
дерации, като се обособят няколко основни функционални зони – зона за зри-
тели (вкл. специални гости и хора с увреждания), спортно-тренировъчен блок, 
зона за журналисти и коментатори и зона за техническо обслужване на сграда-
та. 
Зрителната част на залата ще бъде проектирана като мултифункционално 
пространство за осъществяване спортни събития, конференции, концерти, из-
ложби 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 техничес-
ки помещения. На втория етаж ще се намират входовете за зрители, бюфети-
те, 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:ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
1. Подготовка на проект;  
2. Изпълнение на демонстрационен проект;  
3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта  
4. Организация и управление на проекта и информация и комуникация 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Основната цел на проектното предложение е oптимизиране на системата на 

разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град 

Враца чрез подземни решения за подобряване на постигнатия процент на ре-

циклиране.  

 Проектът предвижда закупуването на 30 контейнери за подземно монтиране. 

Съоръженията са с вместимост от 1,5 куб. м. всеки, а предназначението им е 

за разделно събиране на отпадъците 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия от 26.08.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 391 122,42 лева 
ГРАНТ: 391 122,42 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

 
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 . ”  

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ:РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА В СЪВРЕ-
МЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО И ДРУГИ ГРУПИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 

 Подготовка на проектното предложение; 

 Провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители; 

 Изпълнение на инженеринг; 

 Строителен надзор; 

 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване; 

 Въвеждане на обекта в експлоатация; 

 Одит на проекта; 

 Организация и управление на проекта; 

 Информация и комуникация по проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на 
предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в со-
циалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в нерав-
ностойно положение. Специфичните цели са oсигуряване на равен достъп до 
съвременни жилищни условия на уязвими и необлагодетелствани групи от на-
селението; намаляване броя на жилищните сгради в град Враца, които са в 
лошо състояние; осигуряване на достъп на хора с увреждания до социалните 
жилища и създаване на предпоставки за социална интеграция на хора от уяз-
вими групи от населението и други групи в неравностойно положение 

В оценителна комисия от 01.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 25 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:1 089 756 лева  
ГРАНТ: 1 082 828 ,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 6 928,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

 Управление на проекта; 

 Оборудване и строително-монтажни работа; 

 Дейности по проекта - Изследвания и проучвания на заинтересованите 
страни; Организация на мотивационни разговори; Предоставяне на ин-
формационни форуми и превантивни информационни кампании; Про-
веждане на неформално обучение; Организиране на консултационни 
форуми и насоки за търсене и намиране на подходяща работа; Провеж-
дане на курсове за професионална преквалификация; Провеждане на 
обучение за развитие на екипа на персонала; Създаване на клубове по 
интереси; 

 Информация и публичност; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основната цел на проекта е да се подобри благосъстоянието на децата 

и младежите в риск на територията на община Враца и да се разшири терито-
риалният обхват на работа на Врачанския младежки център на регионално 
ниво чрез въвеждане на услуги за деца и младежи на риск от спазване на изис-
кванията за допустимост на знака за качество на Съвета на Европа. Друга важ-
на цел и основна основа за социализация и реализация на младите хора е об-
разованието. Той трябва да се развива във всички области: както в областта 
на формалното образование - в образователната система, така и в областта 
на неформалното образование и ученето през целия живот. Интегрирането на 
децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до качес-
твено образование е ключов компонент за предотвратяване на пренебрегване-
то на деца. 

В оценителна комисия от 11.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 933 745 лева 
ГРАНТ: 100 %  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ПРОЕКТ:МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ВРАЦА - ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕ-
РОЗАПАДА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ:СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТ-
ВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Проектните дейности са свързани с подготовка на тръжни процедури и избор 
на изпълнители, ремонт и оборудване на сградата на ул.“Огоста“ № 3 в 
гр.Враца, предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и ин-
теграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затрудне-
ния (ЦСРИ), разработване на вътрешни правила за дейността на услуги-
те,подбор,наемане,обучение на персонала, супервизия и подкрепа при предос-
тавянето на услугите, осигуряване на достъп до почасови услуги, извършване 
на рехабилитация, социално и психологическо консултиране, мобилна работа 
и други профилирани дейности, свързани с трудотерапия и подкрепа за трудо-
во наставничество. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е чрез предоставяне на подкрепящи социални услу-
ги в общността,лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруд-
нения да създадат или да възстановят умения за самостоятелен живот и пъл-
ноценно включване в общността, според конкретните им възможности.  
Специфичните цели са: 1.Осигуряване на условия за предоставяне на подкре-
пящи социални услуги в общността, чрез създаване на Център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с инте-
лектуални затруднения; 2.Развиване на потенциала на лицата с интелектуални 
затруднения чрез изграждане на трудови и социални умения; 3.Предоставяне 
на психосоциална рехабилитация и подкрепа за социално включване на хора с 
психични разстройства. 

 

  
Министерство на труда  
и социалната политика 

 

В оценителна комисия от 30.11.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 25 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 999 999,00 лева 
ГРАНТ: 999 999,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Проектните дейности са: подготовка и провеждане на обществени поръчки, 
подбор и наемане на персонала, дейности по преместване на децата и младе-
жите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги, oбучения 
и супервизия на персонала, предоставяне на социалните услуги „Център за 
настаняване от семеен тип за деца” (ЦНСТ), „Преходно жилище за деца от 15-
18-годишна възраст”(ПЖ), „Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.”(НЖ), 
„Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени ув-
реждания и техните семейства”(ДЦДМТМУТС) и „Център за обществена подк-
репа”(ЦОП), включително осигуряване на услуги за спешен прием на деца или 
деца и родител/лица,в част от ЦОП (до 4 места. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основна цел е осигуряване на подкрепа за продължаване на процеса по деин-
ституционализация,чрез реализиране на модели за качествена алтернативна 
грижа за деца и/или младежи, настанени в Дома за деца,лишени от родителс-
ка грижа „Асен Златаров“(ДДЛРГ) в гр.Враца,включително и за деца с уврежда-
ния.  
Проектът е свързан с разкриването на алтернативни услуги,създаващи въз-
можност за извеждане на децата от институциите и подкрепа на тяхното соци-
ално включване. Неговото реализиране допринася за постигане целта на про-
цедура BG05M9OP001 2.019 на ОП РЧР да продължи подкрепата на процеса 
по деинституционализация на грижата за децата, настанени в ДДЛРГ и закри-
ване на тези институции. Проектните дейности са насочени към гарантиране 
правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услу-
ги, съответстваща на индивидуалните им потребности. 

 

  
Министерство на труда  
и социалната политика 

 

В оценителна комисия от 30.12.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 472 665,28 лв. 
ГРАНТ: 3 472 665,28 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ПРОЕКТ:"КОМПЛЕКС ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И 
МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВРАЦА" 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: RESTART _4DUNABE 
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 

Споделяне на знания, опит и добри практики; 

Проектиране и изпълнение на пилотни дейности; 

Организиране на учебни посещения; 

Изпълнение на транснационална програма за обучение; 

Дейности за комуникация, разпространение и повишаване на осведомеността; 

Изготвяне на документи, включващи заключения и препоръки; 

Предпроектно проучване. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Подобряване на условията и инструментите, основаващи се на интелигентната 
специализация за нов модел на градско възстановяване, с цел трансформира-
не на идеите в практически иновативни услуги. 

В оценителна комисия. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:30 месеца 
НАЧАЛО:2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 000 000 евро  
ГРАНТ: 55 000 евро  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 евро  

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Полагане пенополистирол ХРS 20 мм по външни стени за изравняване на фа-
садата; 

Топлоизолация по фасадни стени, XPS - 10 см, вкл. лепило, стъклофибърна 
мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили; 

Топлоизолация XPS - 2 по страници на отвори, вкл лепило, стъклофибърна 
мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили; 

Облицовка с гнайс по цокли и подпорна стена-фасада запад; 

Направа топлоизолация тераса с ЕРS с дебелина 40 мм редена; 

Доставка и полагане полиетиленово фолио; 

Настилка от мразоустойчив гранитогрес - тераса. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е подобряване на облика на спортната инфраструкту-

ра в града, създаване на благоприятна среда за спорт и осигуряване на прият-

на и комфортна среда за спортуващи и персонал. 

 

  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2019 

 

В оценителна комисия. Подаден на 06.01.2020 г. 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 03.2020 

КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 221 704,00 лева 
ГРАНТ: 88 682,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 133 022,00 лева 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА   СПОРТНА 
ЗАЛА "ВЕСТИТЕЛ", ГР.ВРАЦА 

ОБЩИНА ВРАЦА 


