
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  ка-

чеството на живот, да   се осигурят нови възможности за икономическо и соци-

ално развитие, чрез  създаване  на  единна система от пешеходни пространст-

ва с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и до-

развият 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 социализирането 

им; 

 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветле-

ние. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 575 000,00 лева 

ГРАНТ: 6 975 000,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 600 000 лева 

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

та градска част на гр. Враца” 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 подоб-

ряване на достъпа до здравна грижа; 

 Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 

 Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система; 

 Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции; 

 Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран 

със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 
– 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна 
възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 
родители; 

 Повишаване на информираността на местната общност относно възможностите на ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за подкрепа на ранното детско развитие. 

НАЧАЛО: 01.07.2016 г. 

КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 092 498,00 лева  

ГРАНТ: 1 092 498,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ДБФП BG05M9OP001-2.004-0058 от 01.07.2016 

Министерство на труда и социалната политика 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 соци-
ално подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и близ-
ки, 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. 

НАЧАЛО: 01.05.2017 

КРАЙ: 30.04.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 309 547,95 лева  

ГРАНТ: 309 547,95 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG05MFOP001-3.002-0030-C03 от 01.05.2017 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 инфраструктура, пред-
назначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната 
среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до 
семейната среда в общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община 
Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и обо-
рудване на сграда за създаване на нови социални услуги: Център за обществена подк-
репа (ЦОП) с капацитет 100 места (до 4 места за спешно настаняване) и Дневен център 
за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 
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 подкрепа и Дневен 
център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейст-
ва, 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 услуги в общ-
ността, която отговаря на индивидуалните му потребности;  

 Осигуряване на възможност за спешно настаняване на деца и/или семейства в 
риск. 

НАЧАЛО: 22.02.2018 г. 

КРАЙ: 22.02.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 751 499.99 лева  

ГРАНТ: 751 499.99 лева  

СЪФИФНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG16RFOP001-5.001-0049-C01 от 22.02.2018 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 енергийното 
обследване, като са съобразени изискванията на действащото зако-
нодателство в Република България; 

 осигуряване достъп на хора с увреждания. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 098 305,82 лева 

ГРАНТ: 6 264 836,82 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 833 469 лева 

Проект: “Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на образователни институции” 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 безплатен 

интернет достъп на обществени места( обществени паркове, площади, биб-

лиотеки, здравни заведения, училища, музеи, помещения на публичната 

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

цифров единен пазар, ще се повиши цифровата грамотност и ще се допъл-

нят обществените услуги, предоставяни на тези места. 

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 инс-
титуции и организации за съвместно преодоляване на проблемите и труднос-
тите в процеса на деинституционализация. Неговата основна цел е свързана 
със социалното приобщаване на деца и младежи, настанени в резидентни со-
циални услуги на територията на гр. Враца. С изпълнението на проекта ще бъ-
дат подкрепени 36 деца и младежи до 29 г., настанени в ЦНСТ и Преходно жи-
лище в гр. Враца. Проектът е с продължителност 28 месеца и ще бъде съвмес-
тно изпълнен от Сдружение “Алианс Балкани” и Община Враца. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Разработване и прилагане на интегрирана програма за специализирана под-
крепа и арт-дейности за приобщаване на деца и младежи (настанени в Цен-
тровете за настаняване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на специализирана програма за компенсиране на 
двигателните трудности на деца и младежи (настанени в Центровете за нас-
таняване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на консултативно-мотивационна програма за ак-
тивно приобщаване на деца и младежи (настанени в Преходно жилище). 

 Провеждане на курсове за дигитална компетентност и подготовка за държа-
вен зрелостен изпит по БЕЛ за деца и младежи (настанени в Преходно жи-
лище). 

 Организиране и провеждане на местни инициативи за социално приобщава-
не (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 е партньор 

Процедура BG05M9OP001-
2.009 „ОТКРИЙ МЕ“ 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект “Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събира-

ни зелени отпадъци-регион Враца” 

BG16M1OP002 - 2.005 -0020 - C01 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Целта на проекта е изграждане на компостираща инсталация за разделно съ-

бирани 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. Изпълнението 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: 5 845 347,60 лева 

ГРАНТ: 4 400 663,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 444 684,60 лева 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

Изпълнение на инженеринг “Изграждане на инсталация за компостиране 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 зелени отпадъци-регион 
Враца 

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

НАЧАЛО: 20.11.2018 г 

КРАЙ: 20.11.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

 

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 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 стратегия 
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 осигуря-

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. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



 

Проект: “Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни 

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 съв-

местното 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 ра-

йон – 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 лод-

ка с ремарке за транспортиране, зимен камион със снегорин и разпръсквач 

на пясък и сол, многофункционална система за ЕКГ, дефибрилация и мо-

ниторинг на пациенти, способна да осъществява телеметрия на жизнено-

важни данни в реално време, аварийна транспортна вентилационна систе-

ма за командно и асистирано обдишване с интегрирана бутилка за кисло-

род, линейка за новородени деца, оборудвани с транспортен инкубатор, 

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 

DJ-VR: R.A.E.S. 21.12.2017 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „ПРИЕМИ МЕ 2015” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

 Организация и управление на проекта  

 Създаване на Консултативен експертен съвет във връзка с координиране 
механизма по реализиране на проектните дейности. Планиране на пот-
ребностите от приемна грижа. Анализ по развитието на приемната грижа. 

 Предоставяне на услугата „приемна грижа”, вкл. и специализирана при-
емна 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 социал-
ната услуга „Приемна грижа“ и да разшири обхвата й в страната, както и по 
отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на деинституционали-
зация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на 
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и 
на деца в риск от изоставяне. 

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

семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на 
деца. 

 Да се развие иновативен модел на организация и управление на предос-
тавянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на 
всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга. 

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

 Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване 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. 

BG03-ПС01-47 от 11.12.2015 г. 

НАЧАЛО: 01.01.2016 г. 

КРАЙ: 31.01.2021 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 62 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 265 564 лева 

ГРАНТ: 2 265 564 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Осигуряване функционирането на ОИЦ — Враца през периода 

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• • Съ-
биране и разпространение на информация и популяризиране на добри практи-
ки 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 Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез осигуряване на ефективно функциониране на 

Областен информационен център – Враца.  

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

  Повишаване на информираността на гражданите в област Враца относно политики-

те на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ 

в България и региона; 

  Повишаване на достъпа до информация и популяризиране на възможностите, кои-

то предоставят програмите, съфинансирани от ЕСИФ в област Враца;  

 Повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, съфинан-

сирани от ЕСИФ в област Враца и поддържане на широко обществено доверие сред 

заинтересованите страни в региона;  

 Надграждане на капацитета на бенефициентите от област Враца за изпълнение на 

проекти, съфинансирани от ЕСИФ;  

 Осигуряване на ефективна работна среда в ОИЦ-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“ 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 адми-
нистративния капацитет на Община Враца чрез подпомагането й в дейностите по уп-
равление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода 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 Община 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 осигу-
ряване на възнаграждения на служителите на общината, които ще бъдат ангажирани с 
изпълнение на инвестиционната програма, екипите на междиннoто звено, както и въз-
награждения на външни експерти, участващи в оценката на проектни предложения. 
Включени са разходи, необходими за актуализиране на системата за финансово управ-
ление и контрол, което да гарантира целесъобразно и ефикасно управление на средст-
вата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

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. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



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 обхваща водо-
проводна мрежа,  канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ). Интегрираният проект е разделен на две фази. Първа фаза се изпълни в про-
грамен 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 реконструк-
ция на съществуващ 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 колектори за 
отпадъчни води във Враца. 

 Реконструкция и рехабилитация  на 7,59km второстепенна канализационна мре-
жа 

 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 съ-

ществуващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца – 
33,3km 

 Одобряване на работен проект (РП) и подробен устройствен план - парцеларен 

план (ПУП-ПП), учредяване на сервитут, уреждане на вещните права, получава-
не на разрешение за строеж  за реконструкция на захранващ водопровод от яз. 
Среченска бара до гр. Враца 

 Завършване на пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и електрообо-
рудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и съоръжения за пос-
тигане на съответствие с изискванията на ЕС и българските изисквания за опаз-
ване на околната среда. 

 Строителен надзор 

 Авторски надзор по време на строителството на градската Вик мрежа и на зах-

ранващия водопровод от яз. Среченска бара  до гр. Враца 

BG16M1OP002-1.005-0005-C01 от 28.10.2016 г. 

НАЧАЛО: 28.10.2016 г. 

КРАЙ: 31.12.2021 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 96 месеца 

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

ГРАНТ: 78 246 103,33 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 36 260 022,30 лева  

ОБЩИНА ВРАЦА 



„ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА 

С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА“ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

1.Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители и провеждане на 
процедурите; 

2.Подбор и назначаване на екип за управление на Център за предоставяне на 
услугата Патронажна грижа и на екип за предоставяне на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда; 

3.Кандидатстване, оценка и подбор на кандидатите да ползват патронажна гри-
жа; 

4.Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. 

5. Обучение и супервизия на персонала. 

6.Ремонт на подходящи помещения и закупуване на транспортно средство за 
извършване на мобилната работа. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможности-
те за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания в община 
Враца, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 
услуги в домашна среда. 

 

  
       Министерството на труда и социалната политика 

 

ДБФП: BG05M9OP001-2.040-0052-C01/25.04.2019 г. 

Начало:25.04.2019  

Край:11.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 523 131,20 лева 

ГРАНТ: 523 131,20 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: “CITIES4CSR - ВСЕОБХВАТНИ ГРАДСКИ СТРАТЕГИИ ЗА НАСЪР-

ЧАВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ В 

ГРАДСКИТЕ РАЙОНИ" 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

 Ангажиране с подход на участие към градското развитие. Всеки град създава 

местна група, съставена от представители на социалния, икономическия и 

екологичния сектор (например, неправителствени организации, МСП, универ-

ситети, граждани и т.н.). Тези групи имат за цел да намерят решения на нуж-

дите и местните предизвикателства на техния град по отношение на темата 

на проекта; 

Участие в работни срещи, посещения, обмен; 

Разработване на транснационални резултати (напр. Наръчник) 

Информация и публичност; 

Изготвяне и прилагане на интегрирани планове за действие; 

Получаване на експертна подкрепа. Мрежата ще избере водещ експерт, за да 

помогне с методологични и тематични познания. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Основната концепция на проекта е да се анализира статуквото на участващите 

общини, да се осигури изграждане на капацитет и схеми за обучение на мест-

ните заинтересовани страни в рамките на пилотни дейности, да се тестват ня-

Споразумение 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  I фаза - 6 месеца 

НАЧАЛО: 02.09.2019 г. 

КРАЙ: март 2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 15 827 лв. 

ГРАНТ15 827 лв. 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ВРА-

ЦА“ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

Подготовка на проектното предложение; 

Закупуване и доставка на електрически превозни средства и зарядни стан-
ции; 

 Оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства - 
Осигуряване на елементи на Интегрирани системи ; 

Оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства - 
Осигуряване на необходимата инфраструктура  

Оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства - 
строителен надзор; 

Първоначална регистрация и застраховки на превозните средства ; 

 Специализирани услуги; 

Организация и управление, информация и комуникация на проекта, подго-
товка на документации за възлагане на обществени поръчки 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Целта на проектното предложение е подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Община Враца, посредством намаляване нивата на фини прахови 

частици и азотни оксиди, в резултат на подмяна и модернизиране на подвиж-

ния състав на средствата за масов градски транспорт. Изпълнението на проек-

та ще допринесе за удовлетворяване потребностите на населението, туристи-

те и гостите, фирмите и организациите в община Враца, от чист въздух, моде-

рен и екологичен градски транспорт. 

АДБФП: BG16M1P0025.004-001/20.10.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

НАЧАЛО: 20.10.2019 г. 

КРАЙ: 05.10.2022 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 32 027 090 лева 

ГРАНТ: 26 000 000 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ:6 027 090 лева 

 

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: “Финансиране за възстановителни работи по отношение ликви-

дирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца 

г. “ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

Възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от сти-

хийни бедствия в с. Лиляче – община Враца  за следните обекти: 

Обект 1: Възстановяване на тръбен водосток DN 600 по ул. „Река Лева“, с. 
Лиляче, община Враца; 

Обект 2: Уширяване и продълбочаване на дере, южно на ул.“Скът“, с Лиля-
че, община Враца; 

Обект 3: Възстановяване на тръбен водосток DN 200 по ул.“Скът“, с Лиляче, 
община Враца; 

Обект 4: Възстановяване на тръбен водосток DN 1000 по ул.“Г. Димитров“, с 
Лиляче, община Враца; 

Обект 5: Укрепване на два броя тръбни водостоци DN 1000 по ул.“Стефан 
Караджа“ и тръбен водосток DN 600 по ул.“Тракия“, с. Лиляче, община Вра-
ца. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

 Възстановяване на тръбен водосток; 

 Уширяване и предълбочаване на дере; 

 Укрепване на тръбен водосток. 

 

  

 

 

 

 

ПМС №96/25.04.2019 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 120 365,00 лева 

ГРАНТ: 120 365,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Междуведомствена комисия за възстановя-

ване и подпомагане към Министерски съвет 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 


