
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на промоционалната кампания - дизайн на лого, лозунг, бил-

бордове, плакати, транспаранти, рекламни фланелки и шапки и др.; 
 Създаване на радио и телевизионни информационни материали и пре-

доставяне на програмно време - изработване на радио-спот, изработва-
не на телевизионен рекламен клип, предоставяне на програмно време и 
др.; 

 Изработка и доставка на рекламни и информационни материали. 
 Изпълнение на промоционална кампания - провеждане на 56 бр. промо-

ционално - дегустационни кампании, които ще се проведат във всички 
населени места с учебни заведения на територията на общината - учи-
лища, детски градини и обединени детски заведения; провеждане на 2 
бр. пресконференции в гр. Враца; провеждане на 2 бр. изнесени семина-
ра; провеждане на информационен ден; 

 Консултантски услуги за изготвяне на промоционалната програма, изгот-
вяне на заявление за кандидатстване и проектна обосновка, тръжни до-
кументации, технически задания, управление и отчитане на проекта; 

 Изработка на уеб сайт . 
Проектът е съобразен с Регламент (ЕО) № 1198/2006, като за целта са пред-
видени дейности за осигуряване на информираност и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основна цел на проекта е промоция на продуктите от риболов и аквакултура, 
което ще допринесе за: 
 Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продуктите от рибо-

лов и аквакултура; 
  Подобряване престижа на продукти от риболов и аквакултури, както и 

на самия сектор "Рибарство". 
 
Задачите, пряко свързани с основната цел на проекта, които си поставяме са : 
 Повишаване информираността на целевите групи относно доказаната 

полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и ак-
вакултура; 

 Повишаване потреблението на продукти от риболов и аквакултури; 
 Подобряване пазара на промотираните продукти. 

Договор за безвъзмездна финансова помощ  
№ 175 от 15.04.2013 г.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 21 месеца 
НАЧАЛО: 15.04.2013 г. 
КРАЙ: 24.01.2015 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 405 803,28 лева 
ГРАНТ: 405 803,28 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Промоционална кампания на продукти от риболов и  
аквакултури на територията на община Враца” 

Интернет страница на проекта:  http://www.ribnakampania-vraca.com/   



Проект: „Подкрепа за достоен живот”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Организация и управление на проекта; 

Дейност 2: Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по 
проекта; 

Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на 
услугата “Личен асистент”; 

Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потреби-
телите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата; 

В проекта са включени: 
Лица с трайни увреждания – 97 души, с невъзможност за самообслужване, нуж-

даещи се от постоянна грижа/ обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания; 
Лични асистенти - за лични асистенти са наети 95 безработни лица в трудоспо-

собна възраст; 
Дейност 5: Информиране и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеж-
дане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб 
и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
Агенция за социално подпомагане 

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” 
 

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна  
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

Междуинституционално рамково споразумение  
№ BG09-0603-1/03.11.2010 г. и Анекс към него от 23.11.2011г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 50 месеца 
НАЧАЛО: 08.11.2010 год. 
КРАЙ: 31.01.2015 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 640 692,71 лева 
ГРАНТ: 1 640 692,71 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Враца  и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 



Проект: „Обществени трапезарии” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Сезонно предоставяне на социална услуга, свързана с осигуряване на 
обяд на социално слаби лица  в периодите м.януари -  м.април. Храна-
та се осигурява за хора и семейства на месечно подпомагане, по реда 
и условията на чл. 9 от правилника за прилагане на Закона за социал-
ното подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да 
се грижат за тях, самотно живеещи и получаващи минимални пенсии, 
скитащи и бездомни деца и възрастни.  

През 2015 г. (януари-април) услугата се предоставя на 98 потребители. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

През  зимния период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите 
групи от населението в  община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца:  
НАЧАЛО: 01.01.2015 г. 
КРАЙ: 30.04.2015 г.  

ГРАНТ: 18 482,80 лв. 
16 072,00—храна за 98 бенефициенти за 82 дни 
2 410,80—транспорт и режийни 

 
  

 
 

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
Агенция за социално подпомагане към МТСП  

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-
448 от 29.12.2014 г.  



Проект: „Училищен плод” 2014/2015 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
По проекта  2413 деца в ЦДГ и ОДЗ получават два пъти седмично плод или 

зеленчук по график със средства на европейски фондове. Проектът се из-

пълнява на територията на 17 детски градини и техните филиали. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектът има за цел да осигури равен достъп на всички деца в детските гра-

дини до качествена храна. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2014 г. 
КРАЙ: 31.05.2015г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 65 851 лв. 
ГРАНТ: 65 851 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Дейност 1: Организация и управление на проекта  
Дейност  2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни из-

пълнители по проекта /Избор/ 
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения от каталога на Институ-

та за публична администрация /ИПА/ 
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по екипен коучинг за 

управление на промяната 
Дейност 5: Информация и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Общата цел на проектното предложение е насочена към повишаване квали-
фикацията и компетентността на служителите в община Враца за по-
ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. 

Специфичните цели са: 

Повишаване квалификацията на служителите от община Враца чрез обуче-
ния в сферата на тяхната компетентност. 

Развитие на нови компетентности чрез участие на служителите от община 
Враца в екипен коучинг. 

Специфичните цели са насочени към решаването на конкретни предизвика-
телства, стоящи пред целевите групи – допълване на обученията, финансира-
ни с бюджетни средства, и надграждане на компетентности, препоръчани в 
рамките на други реализирани проекти по ОПАК. С осъществяването на насто-
ящето проектно предложение ще се повиши квалификацията на служителите в 
Общината, чрез провеждане на обучения, което кореспондира пряко с целта 
на настоящата процедура.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 9 месеца 
НАЧАЛО: 01.09.2014 
КРАЙ: 01.06.2015 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 49 718,97 лева 
ГРАНТ: 49 718,97 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

Проект: “КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез 
Коучинг и Сътрудничество в община Враца” 

Договор: BG051PO002/13/2.2-14 -М13-22-43 
 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Враца  и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Враца – привлекателно място за живеене” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 Подготовка и организация на екипа по изпълнението на проекта; 
 Избор на изпълнители на проектните дейности; 
 Подобряване физическата среда на гр. Враца—Извършване на СМР по 

благоустрояване на обществените пространства в град Враца; 
 Осъществяване на строителен надзор и авторски надзор; 
 Мониторинг и отчетност на проекта; 
 Одит на проекта; 
 Информация и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общата цел на проекта е: да се подобри физическата среда на гр. Враца, като 
предпоставка за устойчиво развитие и високо качество на живот, труд и инвес-
тиции. Успешното приключване на проектните дейности ще гарантира по-
добри условия на живот за населението и ще благоприятства икономическия и 
социален растеж на Община Враца.  
Специфичните цели на проекта са:  
 Подобряване на физическия облик на град Враца, като условие за адек-

ватно функционално и структурно развитие, отговарящо на потребности-
те на жителите и стопанските субекти. 

 Осигуряване на достъпна и здравословна жизнена среда  
 Допринасяне за интегрирането на хората в неравностойно положение.  
 Намаляване на вредните емисии и стимулиране опазването на околната 

среда  
 Създаване на предпоставки за устойчиво социално-икономическо разви-

тие на региона 
Обекти: 
 Обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ ІІІ, гр. Враца 
 Рехабилитация и обновяване на Обществен парк „Хижата” 
 Изграждане на спортна и детска площадка в УПИ І, кв. 280 ж.к. „Медковец” 
 Изграждане на паркова зона в района на Медковско дере; 
 Детска и спортна площадки в ж.к. Дъбника 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ  
BG161PO001/1.4-09/2012/016 от 20.05.2013 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 26 месеца 
НАЧАЛО: 20.05.2013 г. 
КРАЙ: 20.07.2015 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 693 584,55 лева 
ГРАНТ: 4 627 760,77 лева 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 117 079,76 лева 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 1 948 744,02 лeва 

 
  

 
 
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

 



Проект: „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца.  
Леденика – туризъм без сезони”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Дейност 1: Управление и координация на проекта; 
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-
ремонтни работи, доставки и услуги; 
Дейност 3: Създаване на тематичен Развлекателен парк „Леденика”;  
Дейност 4: Изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура – екопъ-
теки; 
Дейност 5: Развитие на Развлекателен парк  „Леденика”;  
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност за проекта; 
Дейност 7: Провеждане на обучение на персонала. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Общата цел на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Ле-
деника – туризъм без сезони” е разработване на природна атракция, базирана 
на пещера „Леденика” и превръщането й в основа на конкурентно способен 
туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация 
Враца. 

 Специфични цели на проекта: 
 Изграждане на Развлекателен парк „Леденика”, чрез разработване на 

групи туристически атракции в пещера „Леденика” и околните простран-
ства и интегрирането им с анимационни програми; 

 Създаване на условия за атрактивен, безопасен и интензивен достъп 
до Развлекателен парк „Леденика” и намаляване на негативното въз-
действие върху Природен парк „Врачански Балкан” от туристическия 
натиск;  

 Създаване на условия за увеличаване на социално-икономическите 
ползи от туризма, чрез повишаване комплексността на предлагането, 
удължаване престоя на посетителите, преодоляване на сезонността на 
посещенията и създаване на нови работни места. 

  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/013  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 месеца 
НАЧАЛО: 23.11.2011 г. 
КРАЙ: 04.08.2015 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 324 298,50 лeвa 
ГРАНТ: 4 515 528,02 лeвa 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 211 783,56 лeвa 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 596 986,92 лева 

Този документ е създаден в рамките на проект “Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, който се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява офици-
алното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2015 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА СОУ „ВАСИЛ 

КЪНЧОВ”, ГР. ВРАЦА  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Внедряване на енерго- ефективни мерки на СОУ „Васил Кънчов”, гр. Враца” се 
предвижда: Външна топлоизолация на фасадни стени, обръщане около про-
зорци и врати, вътрешна топлоизолация на покривната плоча над физкулту-
рен салон, топлинно изолиране на под тип 5: Под над външен въздух (еркер) 
изолирането се извършва отвън, отдолу на плочата (външно изолиране).  

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2015 

 

Споразумение РД 09-19/11.03.2015 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 11.03.2015 
КРАЙ: 12.10.2015 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 279 950 лева  
ГРАНТ: 99 970 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 179 980 лева  



Проект: „Почистване, облагородяване на замърсени территории и 
изграждане на кът за отдих и спортуване в с. Власатица”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Почистване на посочената в проекта площ (премахване на всички нахо-

дящи се боклуци към момента на започване на проекта); 
 Озеленяване и облагородяване на посочената в проекта площ 

(засаждане на различна и разнообразна растителност, както и поставяне 
на необходимите съоръжение за опазване на чистота на околната сре-
да); 

 Поставяне на необходимите съоръжения за създаването на зони за от-
дих (поставяне на пейки, футболни врати, мрежи за футболни врати). 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта на проекта е изграждането на едно екологично чисто, приятно и много 
хубаво място в с. Власатица, където живущите да могат свободно и спокойно 
да прекарват свободното си време, да отглеждат децата си и да се радват 
прекрасната природа, която е неразделна част от селото.  
Създаването на място за отдих смятаме ще се осъществи с поставянето на 
определен брой пейки, а за децата - футболни врати, мрежи за футболни вра-
ти.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

КРАЙ: 12.10.2015 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 9 959 лева  
ГРАНТ: 9 959 лева  

Одобрен със заповед № РД-174 от 17.03.2015 г. на Министъра на МОСВ 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2015 г.” 
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”  



Проект: „Осигуряване на обучение, последваща заетост и социал-
на интеграция на безработни лица, чрез разкриване на работни 

места в обекти – недвижимо културно наследство”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Обектът, в който са разкрити работни места по предложението на Община 
Враца „Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интегра-
ция на безработни лица, чрез разкриване на работни места в обекти – нед-
вижимо културно наследство” е Мемориален комплекс „Ботев път”. Назначе-
ни са 4 безработни лица (от село Баница, село Мраморен и село Косталево) 
за срок от 6 месеца (15.04.2015-14.10.2015 г.) 
 
Дейностите по програмата се реализираха по цялото трасе - издигнатите па-
метници и паметни знаци по пътя на четата - Милин камък, паметник на поп 
Сава Катрафилов, лобно място и паметник на Давид Тодоров, Ботева поляна, 
„Веслец”, връх „Околчица”, падината „Йолковица” - лобно място на Христо Бо-
тев, както и цялата алея, намираща се на територията на Община Враца. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основните цели на програмата са:  
1. Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на 
безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, 
поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на му-
зеи, художествени галерии и обекти - недвижимо културно наследство съглас-
но чл. 6, т. 1 – 6 от Закона за културното наследство.  
2. Повишаване на мотивацията за активно поведение на пазара на труда чрез 
включване на безработните лица в мотивационно обучение. 
 
Проектът осигури мотивационно обучение на 4 безработни лица и заетост на 
пълно работно време за срок от 6 месеца. 
 
Проектът гарантира по-добро стопанисване и ще допринесе за повишаване на 
привлекателността на обект Мемориален комплекс «Ботев път», като това  
доведе и до непряка полза за населението и общината, като се стимулира раз-
витието на туризма, насърчава се заетостта, подпомага се изпълнението на 
важни за общината и държавата дейности в обекти- недвижимо културно нас-
ледство от световно, национално и местно значение. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6,5 месеца 
НАЧАЛО: 01.04.2015 
КРАЙ: 15.10.2015 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 095,92 лв. 
ГРАНТ: 12 095,92 лв. 
РАЗХОДИ ЗА ЗАЕТОСТ: 11 647,92 лв. 

 
  

 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА КЛИО 
 

Национална Програма КЛИО 
Одобрен на 23.12.2014 г. със заповед РД01-939 

Договор за заетост 505 0488 15 11 022  



Проект: „Шанс за деца и младежи от дома”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Организация, управление и мониторинг на проекта; 
Информиране и публичност на проекта; 
Подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности; 
Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ 

и ПЖ; 
Предоставяне на социалната услуга ЦНСТ - 3 бр.; 
Предоставяне на социалната услуга ПЖ; 
Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинститу-
ализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани 
институции, чрез развитие на социалнии услуги от резидентен тип – Пре-
ходно жилище и три Центъра за настаняване от семеен тип.  

 
Специфични цели на проекта са:  
Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, 

основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и младеж 
с увреждане; 

Насърчаване на равните възможности, разширяване на многообразието 
и целенасочеността на социалните услуги от резидентен тип; 

Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на 
живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
Агенция за социално подпомагане 

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” 
 

Схема за предоставяне на безвъзмездна  
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.12  „Да не изоставяме нито едно дете” 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

 „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

BG051PO001-5.2.12-0045-C0001 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 
НАЧАЛО: 01.05.2014 
КРАЙ: 31.10.2015 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 766 884,38 лева 
ГРАНТ: 693 530,38 лева 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 73 345,00 лева 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Враца  и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 



Проект: „Приятели на природата” - с. Паволче 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Почистване на дерето на местната река и района около него; 
 Терасиране на северния склон на дерето, подготовка за залесяване; 
 Засаждане на акациеви дръвчета и други декоративни храсти по тераси-

рания склон и по поречието на реката; 
 Поставяне на кошчета; 
 Монтиране на дървени пейки по поречието на реката и перголи; 
 Изграждане на двускатен навес за барбекю с маси и пейки, върху бето-

нова основа; 
 Обособяване на детски кът, чрез поставяне на детска люлка и пързалка 
 Монтиране на осветителни тела в района на парка; 
 Оформяне на цветни алеи и засаждане на цветя в тях; 
 Изграждане на чешма; 
 Оформяне на пешеходни алеи от филц, между изградените навес, детс-

ка площадка, камина за барбекю, беседка и пейки; 
 Поставяне на обозначителни табели с цел, да се предотврати повторно 

замърсяване на почистения терен. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основна цел: Оформяне на просторно парково място за отдих и развлечение 
на жителите и гостите на селото, чрез максимално използване на прилежащи-
те терени, около ждрелото на местната река.  
 
Цели 
 Да се създадат добри условия за отдих и игра сред природата. 
 Да се увеличи възможността за социални контакти сред жителите на 

селото. 
 Да се повиши екологичната култура на местното население- опазването 

и стопанисването да се превърне в осъзната необходимост у всеки. 
 Да се стимулира обществената активност за поддържане на екологична-

та среда.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

КРАЙ: 10.11.2015 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 9 000 лева  
ГРАНТ: 9 000 лева  

Одобрен със заповед № РД-174 от 17.03.2015 г. на Министъра на МОСВ 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2015 г.” 
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”  



Проект: „Изграждане и функциониране на областен  
информационен център във Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Организация, управление и контрол по изпълнението на проекта; 
Дейност 2: Информационна кампания за представяне на проекта и дейността 
на ОИ център Враца; 
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-
ремонтни работи, доставки и услуги; 
Дейност 4: Създаване на ОИЦ Враца: 
Поддейност 4.1: СМР дейности по ремонта на помещенията;  
Поддейност 4.2: Организация и провеждане на конкурси за подбор и назнача-
ване на персонал;  
Поддейност 4.3: Обучение на персонала на ОИЦ Враца от ЦИО – първоначал-
но.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информацио-
нен център за Кохезионната политика във Враца, като част от националната 
мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се цели по-нататъшно 
усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на 
СКФ в България за периода 2007-2013 г. 
 
Специфичните цели на проекта са: 
 Укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и създаване на 

структура на централната и местна администрация, участваща в  усвоя-
ването на средства от СКФ на ЕС; 

 Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за 
ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 
 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
№BG161PO002-3.3.02-0025-001   

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 53 месеца 
НАЧАЛО: 12.07.2011 год. 
КРАЙ: 12.12.2015 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 512 794.11 лева  
ГРАНТ: 512 794.11 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионал-
но развитие  



Проект: „СТИМУЛ” – Социални, трайно интегрирани, местни услуги 
за личността  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
Услугите и дейностите по проекта са: 
Дейност 1: За деца от 0 до 3 години и техните родители – формиране и разви-
тие на родителски умения, рана интервенция на уврежданията, семейно кон-
султиране и подкрепа, здравна консултация за деца, както и намаляване на 
таксата за детска ясла; 
Дейност 2: За децата от 3 до 7 г. възраст и техните родители  - интеграция в 
детските градини и подготвителните класове, семейно консултиране и подкре-
па, здравна консултация за деца, семейни центрове, допълнителна подготовка 
за равен старт в училище, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 
увреждания, намаляване на таксата за детска градина и мониторинг  на готов-
ността  за обучение. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основна цел на проекта е утвърждаване устойчив модел на социална мест-

на политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 
0 до 7 години и техните семейства в община Враца. 
 Създаване на оптимални условия за социално включване, корекционно-

компесаторна и интеграционна работа с макс. брой хора от общностите 
в неравностойно положение, уязвимите групи и децата, в т.ч. ромската 
общност в община Враца; 

 Реконструкция на съществуваща сграда за предоставяне на пакет от 
интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца, за родителите и 
децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семей-
ства; 

 Разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоста-
вяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 год.; 

 Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред 
децата чрез инвестиции в ранното детско развитие; 

 Подобряване грижата за децата в семейството чрез превенция на риска 
от изоставяне и неглижиране на децата; 

 Повишаване общото благосъстояние на децата; 
 Подобряване готовността на децата за включване в образователната 

система; 
 Подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи 

родители; 
 Ограничаване предаването на бедността между поколенията.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Дирекция   

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

 

Споразумение за сътрудничество: № РД 09-47 от 31.05.2011 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 48 месеца 
НАЧАЛО: 31.05.2011 год. 
КРАЙ: 31.12.2015 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 106 085,76 лева 
ГРАНТ: 1 024 801,76 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 60 000 лева 
ДОФИНАНСИРАНЕ: 21 284 лева 

Проект за социално включване (Заем №7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие) 



Проект: „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Развитие на услугата "Приемна грижа" като инструмент за пре-
венция на настаняването в специализирана институция на децата, които 
в резултат на индивидуална оценка на потребностите са определени като 
нуждаещи се от приемни семейства. В тази категория попадат децата, 
които живеят в биологични семейства с риск за живота, здравето и разви-
тието им, който налага предприемане на мярката извеждане от семейст-
вото. И другата целева група - децата, живеещи в специализирани инсти-
туции.  

 

Дейност 2: Работа в посока нарастване броя на приемните семейства и 
желаещите да предоставят тази услуга., което ще доведе до намаляване 
на бедността, чрез създаване на заетост като приемни родители на без-
работни лица.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца, чрез създаване 
на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, 
настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.  
В рамките на „И аз имам семейство” ще бъде разработен единен финан-
сов стандарт за услугата „Приемна грижа”. Той ще даде  основание за 
утвърждаването й като държавно делегирана дейност. Очаква се и поло-
жителна промяна на обществените нагласи по отношение на услугата 
”приемна грижа” и ролята и функциите на професията „приемен родител”. 
Проектът работи по схемата „Приеми ме”.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 

 

Споразумение № СИ 01-72/ 08.12.2011 год. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 39 месеца 
НАЧАЛО: 30.09.2011 год. 
КРАЙ: 31.12.2015 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 552 167.97 лева 
ГРАНТ: 512 716.17 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 39 451.80 лева 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Враца  и при никакви обстоятел-
ства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 



ОСНОВНА ЦЕЛ: 
 
Съгласно доклад oт Павел Гуджеров - зам. министър на околната среда и во-
дите и председател на междуведомствена работна група, създадена със запо-
вед № Р- 252/12 декември 2014 г. на министър-председателя на Р. България 
относно проверката на състоянието на язовирите, определени в пред аварий-
но състояние и 268 броя язовири с неизяснена собственост e установено, че 
от 106 броя язовири, определени в пред аварийно състояние, спешно се нуж-
даят от финансиране за временно извеждане от експлоатация преди пролет-
ното пълноводие 61 броя язовири, в т.ч. яз. "Сухият скът".  
Язовир „Сухия скът” е изграден 1960 год. и акумулира водите на дере с 2.8 км2 
водосборна област. Изграден е в землището на с. Мраморен, общ. Враца, об-
ласт Враца, Собственост е на община Враца.  

Протоколи 5 от 2015 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 22.05.2015 г.  
КРАЙ: 25.11.2015 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 27 201,48 лева  

Проект: “Временно извеждане от експлоатация на яз. Сухия Скът” 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Изсичане на храсти и млада гора при деб. на дърветата до 10 см; 
 Доставка и монтаж сифон ф180 с дълж. 114 м; 
 Транспорт на сифон на 50км в двете посоки; 
 Обслужване сифон Сухия скът; 
 Пълнене на съоръжение с моторна помпа; 
 Обслужване на кран ОИ; 
 Почистване на водовземна шахта. 

ОБЩИНА ВРАЦА 


