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ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВЪВ ВРАЦА  ! 

 

 Местна власт подкрепяща бизнеса 

 Пресечна точка на два Европейски коридора  - Коридор 4 и Коридор 7 

 Удобни транспортни връзки до северната и западна граници и столицата 

 Усъвършенствана инфраструктура 

 Наличие на суровини за преработвателни предприятия 

 Условия за рентабилно земеделие и животновъдство 

 Иновативни, креативни и успешни индустриални сектори 

 Работна сила с умения, приспособимост и желание за развитие 

 Добре развита мрежа от културни институции 

 Добра мрежа от образователни учебни заведения, студентски град 

 Наличие на специализирани здравни заведения – единствени за СЗРП 

 Изключителни природни забележителности и условия за развитие на туризма 

 

Ден на Враца – 1 юни  
 
 
 

Община Враца 
 

Адрес: 3000, Враца, ул. "Стефанаки Савов" №6 
Телефони: 092/ 62 45 81, 62 45 82 (Централа) 

Електронна поща: obshtinavr@bsbg.net 
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Създаване 

 

Община Враца е огласена с Указ №2295 от 26.12.1978 г.  със седалище град Враца. В състава 

на общината се включват 22 населени места – един град и 22 села: гр. Враца; с. Веслец, с. 

Згориград, с. Косталево, с.Лютаджик, с. Нефела, с. Паволче, с. Челопек, с. Бели Извор, с. 

Власатица, с. Върбица, с. Мраморен, с. Чирен, с. Баница, с. Мало Пещене, с. Оходен, с. 

Вировско, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Лиляче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. 

Девене. 

 

Местоположение 

 

Общината е разположена в Северозападна България на площ от 697 кв.км. Обхваща части от 

Дунавската равнина и Предбалкана (Врачанска планина - попада в територията на Природен 

парк “Врачански Балкан”). Граничи с общините Вършец, Мездра, Криводол, Борован, Бяла 

Слатина и Своге. Общата дължина на границата й е 150 км. Враца се разстила от планината 

към равнинните простори на площ от 12500 дка и заема около 2 % от територията на 

Общината. Средната надморска височина за Враца е 410 м.  

 

 

Разстояния до важни пунктове 

 

Враца – София    110 км 

Враца – Оряхово (ферибот)     80 км 

Враца – Монтана     38 км 

Враца – Видин    126 км 

Враца – Мездра     15 км 

Враца – Лом       83 км 

Враца – Варна    439 км 

Враца – Бургас    429 км 

Враца – Русе                252 км 

Враца – Кулата (Петрич)                      296 км 

Враца – Капитан Андреево  414 км 
 

 

Враца е един от най-живописните градове в България, на 110 км от столицата София и на 80 км 

от ферибот на Дунав при Оряхово и на 83 км  от речното пристанище Лом. Сгушен в 

подножието на Врачанската планина, с виещата се през града река Лева и страховито 

надвесените скали на Балкана.  
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През територията на общината преминават важни железопътни и шосейни коридори с 

национално и международно значение. Град Враца е пресечна точка на два от най-големите 

европейски транспортни коридора – коридор 4 и коридор 7. Географското й положение ще 

придобие още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин. 

 
 Коридор № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща Крайова / 

Констанца – Видин – Враца – София – Солун /Пловдив – Истанбул 

 

 Коридор № 7 – Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). През Враца минава път II-

15 до Оряхово, който е гръбнак на пътната инфраструктура във Врачанска област, град 

разположен на р. Дунав, където се намира най-натоварения в момента наш ферибот и 

осъществява връзка с коридор 7. 

 

 

 

 

 

Международни пътища 

 

Е 79 - Гърция – Западна Европа; София – Враца – Видин – Крайова 

II – 15 Враца – ферибот Оряхово - Бекет 
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Население 

 

Населението на Общината е 78 370 души (към 31.12.2006 г.), като от тях 49 % са мъже и 51 % 

жени. В селата живеят около 20 % от населението. Общината е най-голямото населено място в 

областта и държи 38 % дял от общото население – 209 124 лица. Само във Враца живеят 30 % 

от него. По броят на населението град Враца е най-големият град в Северозападен район на 

планиране и е на 16 място в страната. Във Врачанска община живее 1 % от населението на 

страната, а във Врачанска област 3 %. 

 

Наименование Население 
Надморска 

височина 

Враца 63260 5 

Баница 1296 4 

Бели извор 781 4 

Веслец 155 5 

Вировско 342 4 

Власатица 366 4 

Върбица 588 4 

Голямо Пещене 632 3 

Горно Пещене 526 4 

Девене 1217 3 

Згориград 1847 5 

Костелево 828 5 

Лиляче 1269 3 

Лютаджик 186 5 

Мало Пещене 70 4 

Мраморен 1027 4 

Нефела 550 4 

Оходен 311 4 

Паволче 796 6 

Тишевица 569 4 

Три кладенци 936 3 

Челопек 560 6 

Чирен 921 4 

Общо 79033  

 

 

 

 

  Данните са от ТСБ – Враца и са за  2003 г.  
 Класификационният код за средната надморска 

височина на териториалната единица е едноразряден 

и има следните стойности: 1 - до 49 м; 2 - от 50 до 99 

м; 3 - от 100 до 199 м; 4 - 200 до 299 м; 5 - от 300 до 

499 м; 6 - от 500 до 699 м; 7 - от 700 до 999 м; 8 - 1000 

и повече метра. (Решение № 565 на МС) 
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Средната надморска височина за Враца е 410 м. В поясът с надморска височина от 200-299 м 

са разположени селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Горно Пещене, Мало 

Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Тишевица, Чирен. В следващият пояс 300 – 499 м са 

разположени селата -  Веслец, Згориград, Косталево, Лютаджик. Най-високо са селата Паволче 

и Челопек с надморска височина от 500-699 м, а най-ниско  Голямо Пещене, Девене, Лиляче и 

Три кладенци – в поясът от 100 – 199 м надморска височина. 

 
Население през годините Движение на населението 

Брой лица 

 

Брой лица 

Год Града Община Област Община Враца 2002 2003 2004 2005 

1880 11190   Население 83020 81000 79721 79033 

1910 15250   Живородени 680 641 670 656 

1934 15177   Умрели 1084 1129 1139 1039 

1946 19600   Заселени 993 1548 1100 1209 

1970 49417   Изселени 1833 3080 1940 2119 

1989  109458
1
  Естествен прираст -404 -488 -469 -388 

1990  102770 282341 

Механичен 

прираст 
-840 -1532 -810 -910 

1992 75450 94053       

1996 75097 93153 263595 Град Враца 2002  2003  2004  2005  

1997 74465 92286 261450      

1998 73805 91416 258002 Население 67262 65181 64244 63260 

1999 72710 90381 255589 Живородени 555 548 570 553 

2000 75518 89620 253018
2
 Умрели 711 699 754 628 

2001 72286 84702 223358 Заселени 727 829 1100 900 

2002 67262 83020 219830 Изселени 1569 2759 1910 1809 

2003 65181 81000 216388 Естествен прираст -156 -151 -469 -75 

2004 64244 79721 212656 

Механичен 

прираст 
-842 -1930 -810 -909 

2005 63260 79033 209124 

 

     

2006 62909 78370 205797       
 
Населението на град Враца нараства в продължение на 112 г. – от Освобождението до 2000 г., 

достига 75 518 жители.  През последните години тенденцията е към намаление, характерна за 

страната като цяло. Естественият прираст е отрицателен, като по-малка е неговата стойност за 

град Враца. През 2005 г. живородените в общината са 656 бр., умрелите са 1039 бр. Само за 

града тези стойности са съответно – 553 бр. и 628 бр., за областта са 1 689 срещу 3 851 бр.  

 

Структурата на населението по възраст показва, че няма особена разлика между населението, 

живеещо в Общината и Областта. По-голямата част от хората в трудоспособна възраст живеят 

в градовете. В селата живеят повече хора в над-трудоспособна възраст. 
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Домакинства, лица в домакинствата и среден брой членове в тях по общини и 

години на преброяванията 

 

Област Домакинства Лица в 
домакинствата 

Среден брой 
членове в едно 
домакинство 

Към 04.12.1992 година 

Област Враца 95398 267855 2,8 

Община Враца 33041 92854 2,8 

    

Към 01.03.2001 година 

Област Враца 90397 240055 2,7 

Община Враца 31013 83696 2,7 

    

 

 

 

Общ доход на домакинствата по източници 2005 г. 

 Средно на домакинство Средно на лице 

 България Област 
Враца 

Община 
Враца 

България Област 
Враца 

Община 
Враца 

       

Общ доход 5674 6710 6158 2247 2504 2415 

Работна заплата 2718 2254 2685 1076 841 1053 

Извън работната заплата 247 299 252 98 112 99 

От предприемачество 273 218 277 108 81 109 

От собственост 44 5 46 18 2 18 

Обезщетения за безработни 19 32 24 8 12 9 

Пенсии 1402 1374 1366 555 513 536 

Семейни добавки за деца 45 75 47 18 28 18 

Други социални помощи 94 185 119 37 69 47 

От домашното стопанство 462 1675 827 183 625 324 

От продажба на имущество 4 4 36 2 2 14 

Други приходи 365 589 479 145 219 188 
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Общинско управление 

 

                          

  Кмет      Сградата на Община Враца 

      инж. Тотю Младенов 

 

Управлението на Общината се осъществява от Общинският съвет и от Кмета. Общинският 

съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината в рамките на 

предоставените му правомощия и контролира изпълнение на Общинската програма за 

развитие. Той обсъжда и проблемите от местно значение, които не са изключителна 

компетентност на други органи, определени със закон и функции, възложени му от централните 

държавни органи. Кметът е органът на изпълнителната власт в Общината. Неговите 

правомощия са определени в ЗМСМА, ЗАТУ, ЗОС и др. На 06.11.2007 г. за кмет на Община 

Враца е избран инж. Тотю Младенов. Общинският съвет се състои от 37 съветници. 

Председател е Николай Коцев. Към Общинският съвет са формирани 14 комисии. 

 

 Постоянна комисия по европейска сътрудничество и инвестиционна политика 

 Постоянна комисия по стопанска дейност, транспорт и трудова заетост 
 Постоянна комисия по финанси и бюджет 
 Постоянна комисия за контрол по законосъобразността на актовете на Общински съвет и 

общинска администрация, жалби и сигнали на гражданите, регионална политика и общинска 

собственост 
 Постоянна комисия по образованието 

 Постоянна комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма 

 Постоянна комисия по култура, културно историческо наследство и вероизповедания 

 Постоянна комисия по териториално развитие и устройство на територията 

 Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика 

 Постоянна комисия по екология и опазване на околната среда 

 Постоянна комисия по земеделие и гори 

 Постоянна комисия по приватизация и след приватизационен контрол 

 Постоянна комисия обществен ред и сигурност 
 Постоянна комисия по бедствия и аварии  
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Общински услуги 

 

Общинският център за услуги и информация на гражданите функционира от 2002 г., обособен 

по Програма “Подобряване обслужването на гражданите”, осъществявана от Фондацията за 

реформа в местното самоуправление (ФРМС) – София, с финансовата подкрепа на 

Американската агенция за международно развитие (USAID). Чрез него се подобрява 

административното обслужване на населението и бизнеса, налице е прозрачност в работата на 

общинската администрация. 

 

Центърът е разположен на 200 кв.м. на първия етаж в сградата на Общината. Предоставя 

услуги за устройство на територията, общинската собственост, гражданското състояние, 

икономическата политика. 

 

1. Устройство на 

територията 

 

Направлението включва услуги свързани с издаване на скици, визи; подробни 

устройствени планове; проекти за инвестиционна инициатива; разрешения за 

строежи и преустройства на сгради; удостоверения за въвеждане в 

експлоатация; незаконно строителство; оценка на имот; таксиметров превоз; 

екология. 

2. Общинска 

собственост 

Направлението включва услуги свързани с: регистрация на търговски обекти; 

строежи върху общинска земя; отдаване под наем на общински обекти; издаване 

на удостоверения по регистрационни режими; картотекиране на нуждаещи се от 

жилища. 

3. Гражданско 

състояние 

Направлението включва услуги свързани със:  съставяне на актове за раждане; 

акт за брак; акт за смърт;удостоверение за брак; удостоверение за родствени 

връзки; удостоверение за настоящ адрес; удостоверение за постоянен адрес. 

4.Икономическа 

политика 

Направлението включва услуги в: областта на икономическото развитие на 

Общината; работа с общинските дружества; земеделска земя; земеделска 

техника; ветеринарна практика. 

 

 

Снимки Информационен център на Община Враца 

 
За информация  

Телефони: 092/ 62 45 81, 62 45 82 (Централа),  
Електронна поща: obshtinavr@bsbg.net  
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Здравеопазване и социални дейности 

 

  

Диагностично консултативен център 1 

Здравеопазването на населението се осъществява 

от 11 лечебни заведения, 4 частни медицински 

центрове и 6 частни медицински лаборатории. 

Лечебните заведения в Областта са 27, а в град 

Враца 19. Във Враца се намира 60 % от общия 

леглови фонд на Областта. Детските ясли са 4 на 

брой, с 232 места  в тях. 

 

Лечебните заведения на територията на Врачанската община, осигуряват за населението 

медицинска помощ и може да се класифицират по различни критерии като: квалифицирани, 

специализирани и тясно специализирани дейности, свързани с оказването на бърза, неотложна 

и редовна медицинска помощ; медико-социални домашни, поликлинични, стационарни, 

санаториални; диагностични, лечебни, профилактични, рехабилитационни; лекарски, 

стоматологични, фармацевтични, сестрински, лаборантски, зъботехнически и т.н. 

Тук се намират единствените за Северозападния район на планиране специализирани лечебни 

заведения, каквито са: 1)  Между-областен диспансер за онкологични заболявания със 

стационар; 2) Областен диспансер за пневмопфтизиатрични заболявания; 3) Областен 

диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар; 4) Областен диспансер за 

психични заболявания. 

Със средства от Европейските фондове и общинският бюджет са изпълнени 2 проекта в Между-

областния онкологичен диспансер. Единият бе “Изграждане на нова база на радиологичното 

отделение към ОНКО – диспансера – Враца”, а другият  “Преустройство на болнична сграда за 

хирургически блок с операционна към ОНКО – диспансера гр. Враца”. Така бе извършено 

преустройство на съществуваща болнична сграда за хирургически блок с операционна към 

Онко –диспансера. Новосъздаденият хирургичен блок отговаря на най-новите изисквания на 

този тип строителство. Операционната дава възможност за извършване на оперативни 

интервенции съгласно изискванията на нормативните актове. Със средства от проект „Красива 

България”, съфинансиране от Община Враца и от дарители през 2006 г. бе направен основен 

ремонт на сградата на МБАЛ, ДКЦ 1 и Онко Диспансера. 

Социалната политика, водена от Община Враца е насочена към: 

 Изграждане и поддържане на добре обзаведени и оборудвани детски здравни и 

социални заведения за сигурно здравеопазване и социално осигуряване. 

 Финансиране на дейности, реализиращи социалната политика на нейното ръководство, 

при ефективно използване на бюджетни и финансови средства от Европейските 

програми. 
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Образование 
 

                                

              СОУ “Христо Ботев”     Езикова гимназия “Йоан Екзарх” 

Община Враца има добре изградена мрежа от образователни заведения. Учащите могат да 

получат начално, основно, средно и специално образование, както и да продължат 

образованието си във висшите учебни заведения и колежи. На територията на Общината 

функционират три  Дома за деца и юноши и два за деца от предучилищна възраст. 

Ръководствата, възпитателите и възпитаниците на домовете се опитват да променят 

обстановката чрез работа с НПО, частни фирми и различни инициативи в региона.  
 

Учебни заведения, учащи и педагогически персонал  

през 2006/2007 г.  

Учебно заведение Брой Учащи Дял, % 
Педагогически 

персонал 

ПДГ и ЦДГ 33 2572 15% 220 

НУ 7 1755 15% 132 

ОУ 13 1887 16% 189 

ПГ, СОУ, ПМГ, езикови и др. 10 5293 46% 433 

Професионални 8 2608 23% 305 

Общо 63 14115 100% 1279 

 

В последните години настъпиха промени в системата на образованието, адекватни на 

промените на обществените интереси: разработени са нови програми, съответстващи на 

учебните планове, предлагат се алтернативни учебници, увеличават се възможностите за 

избор на специалисти и участие в училищни и извънучилищни клубни дейности. Създадени са 

възможности за обучение по различни програми във всички степени на образованието. 

Профилираното обучение в региона започва  още от началните училища, характерни са 

паралелките с изучаване на изобразително изкуство, оперно и народно пеене, музикален 

инструмент и  хореография. 
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Професионални учебни заведения в град Враца са: ПГ по химични технологии "Мария 

Кюри"; ПТГ по  механоелектротехника  “Никола Вапцаров” ; ПГ по строителство и архитектура; 

ПГ по търговия и ресторантьорство; ПГ по текстил и дизайн; ПГ по машиностроене; Спортно 

училище “Св. Климент Охридски”. 

 
 

Висши учебни заведения и колежи 
 
Младите хора във Враца имат възможност да продължат образованието си в колеж или 

университет. Традиционни са Педагогическият и Медицинският колеж. Функционират факултети 

към УНСС - София, Югозападен Университет, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и 

Методий" и Нов български университет. 

 

 

Научен потенциал 

Производство на различни ветеринарни ваксини и препарати 

Научният потенциал в област Враца е малък, но съществува, макар и едностранчиво, 

представен главно в аграрния сектор. В гр. Враца се произвеждат различни ветеринарни 

ваксини и препарати, осигурени с научен потенциал. Предприятието "Ветбиофарм" ООД, което 

ги произвежда, в миналото е съществувало като Институт за болести по свинете. Сега 

капацитетът му е по-малък, но научният потенциал и методи са съхранени и работещи.  

 

Дом на науката и техниката 

Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката" - гр. Враца е неправитеслтвена 

организация, приемниик и продължител на най-добрите традиции на Българското Инженерно-

Архитектурно Дружество - клон Враца. Неговите приоритетни цели са: 

 

Наука, техника, технологии 

Трети сектор, гражданско общество 

Работа с младежта и социални дейности 

Професионална квалификация и развитие на човешките ресурси 

Подпомагане на обществените процеси на демократизация 

Подпомагане на икономиката на региона 

Подпомагане на подобряване на социалната среда 

 

Квалификационната му дейност е насочена към: 
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Консултантска работа по въпроси на НСО 

Информационни услуги за НСО от Враца и региона 

Обществено-полезна дейност - организиране на публични обсъждания,семинари, 

анкети, диспути по актуални въпроси за обществеността на града и страната; 

организиране на конференции и чествания 

Служба по трудова медицина 

Център за консултиране на кандидат-гимназисти и кандидат-студе 

 

 
Съюз на учените в България 

 

Във Враца има клон на Съюза на учените в България с малко повече от петдесет членове. В 

него членуват високо подготвени специалисти, главно от аграрния сектор, но съществуват 

секции по история, медицина, технически науки и др., както и членуват единични специалисти, 

които работят разнообразни начинания. В областта на здравеопазването, образованието и 

културата потенциалът от специалисти е достатъчен. Може да се счита, че тези приоритетни за 

общинската и областната администрация дейности не изпитват недостиг от квалифицирани 

специалисти. 

 

Опитна станция по бубарство 

 

В град Враца има и Опитна станция по бубарство с над стогодишна история, с голям научен 

потенциал. Дейността й е свързана със селекциониране на черници посадъчен материал за 

производство на бубено семе.  

              

        Опитна станция по бубарство                Дом на науката и техниката 

 
Опитна станция по бубарство             

Адрес: Враца, бул. Мито Орозов № 24 
Телефон: + 359 92/ 4 22 21; 4 20 28; 4 02 77; 088 479 438 

e-mail: seri-vr-bg@bitex.com 
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Култура 

 

Културата и културните ценности са солиден източник на енергия и национален заряд. 

Общината дава своя принос в опазването и обогатяването на културно-историческото 

наследство, съхраняването на българския книжовен език, обичаи и традиции, като инвестира и 

съхранява българската култура и културни паметници, за да запази своето място в обединена 

Европа.  

 

В Община Враца действат държавни и общински, ведомствени и частни културни институти. 

Драматично-куклен театър, Регионален исторически музей, Художествена галерия и 

Филхармония, които имат прекрасна база в Двореца на културата в гр. Враца. Със 

самостоятелна база разполагат Читалище "Развитие", Библиотека “Христо Ботев” и 

Етнографско - възрожденският комплекс "Св. Софроний Врачански". Обединеният детски 

комплекс и Общинският младежки дом работят с децата и младежта.  

В гр. Враца има три частни галерии. Историческият музей е единствения, където може да се 

види Рогозенското съкровище, експонирано благодарение на инвестицията на Община Враца в 

закупуване на подходяща система за неговото съхранение и безопасност. Част от Тракийските 

съкровища от Могиланската могила във Враца и Рогозен са гостували в най-големите музеи на 

Европа, Америка и Азия. 

 

В културния календар на град Враца са включени значими международни и национални форуми 

като: 

  Националният преглед на малките театрални форми - организиран от Община Враца и 

Драматично-кукления театър, финансово подкрепен от Министерство на културата. 

  Международният младежки любителски театрален фестивал "Време" - организиран от 

Младежки дом - Враца и подкрепен от Министерството на младежта и спорта 

  Младежкият музикален форум  - организиран ежегодно от Филхармония –Враца 

  Общинските културни празници: Ботеви дни в навечерието на втори юни. 

С широки контакти и участие в международни форуми са: Драматично-кукления театър, 

Врачанска филхармония, театрална група "Темп" при Младежкия дом, танцовите състави при 

читалище "Развитие" и Обединен детски комплекс - Враца. 

                        

    Читалище Развитие    Рогозенското съкровище     Етнографския комплекс     Куртпашовата кула 
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В различните исторически епохи град Враца се е развивал като значимо  обществено, пазарно 

и културно средище. Следите от човешка дейност по тези места датират още от новокаменната 

ера. Първите обитатели - тракийското племе трибали развили висока материална култура, 

останки от която се намират и днес на територията на Врачанския регион. Уникалните находки, 

открити при археологически разкопки на “Могиланската могила” във Враца, в Букьовци и в 

Рогозен носят интересна информация за процъфтяваща древна цивилизация. Римляните, 

които оценили географското и стратегическото положение на земите около Искърския пролом, 

ги превърнали в непристъпна крепост, контролираща най-късия път от Дунава към юг и запад и 

към богатите рудни находища високо във Врачанската планина. Върху руините на крепостта 

славяните съградили селище, което нарекли “Вратица” - твърдина, с важно значение и през 

Втората българска държава. В средните векове то разширило границите си и се превърнало в 

голям център с развити занаяти и стоково-парични взаимоотношения. От това време са 

останали в наследство многобройни паметници на духовната и материалната култура. През 

Възраждането градът дава много светли личности, оставили трайни следи в политиката, 

дипломацията, национално-освободителното движение, в културата и просветата. Тези епохи, 

събития и хора са показани в богатите и привлекателни експозиции на Регионалния 

исторически музей. 

 

Културни институти 

Културните институти в Община Враца са Държавната филхармония, Драматично-кукленият 

театър, Регионалният исторически музей с художествена галерия, Библиотека “Христо Ботев”, 

както и седемнайсетте читалища на територията на Общината. 

 

Държавната филхармония Враца е води началото си от времето на 1909 година, когато е 

основано Музикалното общество “Орфей”, което изнася множество концерти и спектакли със 

симфонична, оперна и оперетна музика. Оркестърът има в състава си 52 професионални 

музиканти. Изнася до 70 концерта през творческия сезон. В репертоара на оркестъра има 

произведения от всички стилове и жанрове. Гост – диригенти на филхармонията са били 

изтъкнати музиканти от Австрия, Белгия, Великобритания, Япония, Италия, Германия, 

Канада,Франция и САЩ. Оркестърът има издадени 8 CD. През месеците октомври и ноември  

всяка година Филхармонията организира Международен младежки музикален форум, чието 19 

издание беше през 2004 година. 

     

                    Дворец на културата                                  Държавна филхармония Враца 
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Драматично-кукленият театър /ДКТ/ е основан през 1938 година. Има собствена сграда с голям 

салон – 748 места, камерна зала със 120 места, куклена зала с 80 места и балетна зала с 80 

места. ДКТ е домакин на ежегоден фестивал на малките театрални форми, който се провежда 

през май всяка година. На фестивала през 2004 година врачанските творци получиха награди 

за постановките  “Къщата на Иван” и “Дидро в Петербург”. Актрисата Йорданка Стефанова 

спечели І награда,  както и  театралната награда “Аскеер” за 2004 година за главна женска 

роля. 

 

Регионаленият исторически музей с художествена галерия /РИМХГ/ Враца е наследник на 

традиция, чието начало е положено непосредствено след ръкополагането на Св. Софроний за 

епископ Врачански. Като професионален институт съществува от 1953 год.Основният и 

спомагателен фонд на РИМХГ надхвърля 100 000 единици (от които 2200 са на 

Художествената галерия). В  РИМХГ могат да се видят експозициите на едни от най-красивите 

и най-древните тракийски съкровища – от Могиланската могила и Рогозенското съкровище, 

състоящо се от 165 сребърни позлатени съда- вази, фиали и чаши.   В РИМХГ е изложен и  

последния намерен от врачанските археолози експонат –скелет на жена на  9 хиляди години. 

Музеят има лапидариум и  отделен Етнографско-възрожденски комплекс. Директор е ст.н.с. Ив. 

Райкински. 

 

Библиотека “Христо Ботев” е създадена през 1954 година и разполага с над 250 хиляди 

библиотечни документа. Над 100 са периодичните издания, които могат да се намерят в 

библиотеката. Директор на библиотеката е поетът и носител на наградата на Враца за 2003 

година Иван Пенев. 

 

Църквите във Враца са четири, като Възнесенската  църква е “Храм-паметник Свети Софроний 

епископ Врачански”. Историческият храм “Свето Възнесение” е построен през 1848 год. при 

епископ Агапий, сред къщи на видни фамилии. Тук  е пял Васил Левски (Иеродякон Игнатий), 

(1872 г.) и се извършила подготовката и опит на местния  революционен комитет за въстание 

(19.V.1876 г.) В женското отделение са погребани трима руски пряпорчици, паднали в 

освободителната руско-турска война в сраженията в този край (1877 г.). В околностите на 

Враца се намират и манастирите “Иван Пусти”, а в съседните общини Черепишкия  и Струпеш-

кия,  които са свързани и с историята на България. 

     

         Драматично-куклен театър               Регионален исторически музей с художествена галерия
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Природни забележителности и защитени територии 

 

Много са природните забележителности, които могат да се видят в града и околностите на 

Враца – Вратцата, от която града носи името си, пещерата Леденика, Околчица и Бойният 

участък на Ботевата чета, където е загинал поетът - революционер Христо Ботев. В самия град 

са средновековните кули Куртпашова и на Мешчиите, датирани от ХVІ век. 
 

Природен парк “Врачански балкан” е един от 10-те в страната, обявен със заповед N1449 от 

12.12.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда,   а от месец март 1997 г. обявен за 

защитен обект с международно значение. Територията на парка е с площ 30 130 хектара в 

землищата на три области: Враца, Монтана и София и пет общини: Враца, Мездра, Криводол, 

Вършец и Своге. В регистрите на IUCN /Международен съюз за защита на природата/ паркът е 

отнесен към пета категория  “Защитени ландшафти” - има национално значение и служи за 

туризъм, отдих и възстановяване3
. Уникален природен комплекс с голямо биологично и 

ландшафтно разнообразие. По-голямата част от територията на парка е покрита с карбонатни 

скали от триаски и юрски варовици, напукани по всички възможни посоки. В границите на 

Природен парк “Врачански Балкан” се намират едни от най-интересните пещери и пропасти – 

около 500. Пещерите са едни от земните чудеса на планината, а уникалната им подземна 

красота е сътворявана в продължение на милиони години.  

 

Флора. На територията на Природен парк “Врачански Балкан” са установени над 700 вида 

висши растения, което представлява близо 1/5 от флората на България, като 56 вида от тях са 

обявени за редки и защитени от изчезване, а 26 вида са защитени от Закона за защита на 

природата. Те са разпределени в 37 формации и 124 асоциации и групи асоциации. Към тези 

асоциации (екосистеми) се отнасят 78 дървесни и храстови и 36 тревисти.  

Фауна. Не по-малко интересна е и фауната на парка. Защитени от ЗЗП са 138 вида животни, 

като от тях 21 вида са вписани в Червената книга на България. Висока природозащитна 

стойност има безгръбначната фауна и дневните грабливи птици, между които – черен щъркел, 

египетски лешояд, скален орел, бяло-опашат мишелов и др.  

 

Еко-пътеки. Един от притегателните центрове в парка е изградената Врачанска еко-пътека. 

Уникална е с това, че се намира само на шест км от гр. Враца, с удобна транспортна връзка и 

предлага незабравими усещания на туристи и любители на природата. Тя е част от програмата, 

която се предлага и на гости от чужбина. Оформена е само с материали, взети от природата - 

дърва и камъни. Атракция за малките туристи е хубавата  “Приказна пътека”. Тук те се срещат с 

любими герои от детските приказки, гостуват в къщата на Баба Яга. 

 

                                                 
3 Съгласно категоризацията на защитените територии на Международния съюз за защита на природата /IUSN/, 
възприета и от нашата страна 
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В обхвата на парка са включени защитени територии от по-висока степен. Това са резерват: 

  “Врачански карст4
” - 1438,9 хектара /I категория - научни и природни резервати/ 

природна забележителност с международно значение. Един от най-богатите в страната 

на пещери, пропасти и пещерна фауна, като повечето от пещерните видове са локални 

ендемити (не се срещат никъде другаде по света). От растителните видове 20 са 

включени в Червената книга на България. 

 “Леденика” -  Една от най-красивите у нас. Пещерата “Леденика” е обявена за 

природна забележителност и туристически обект с международно значение, намира се 

сред живописния Леденишки валог - 102.5 ха и е на разстояние 16 км  западно от Враца, 

на 820 м надморска височина. Отличава се с изключително причудливи морфоложки 

форми и образувания. В пещерата живеят 23 животински вида. Тук има 5 вида пещерни 

бръмбари и 2 вида прилепи. Пещерата впечатлява с големите си размери, а през 

зимата грабва посетителя с изящната  си ледена украса, откъдето произлиза името й.  

 Околчица”- историческото място с национално значение, с площ от 101,7 хектара. 

 Змейова дупка /2 хектара/, с пропас от 32 м и със синтрови езера, “Вратцата” /2 

хектара/ и други са природни забележителности с регионално значение. 

 Понора  /5 хектара – на север от Враца, в Чиренско - Лиляшкия карстов басейн, 

природна забележителност с регионално значение; пещерата е дълга 3500 м, има 

водопад и езеро.  

 Божия мост /15 хектара/ - на 20 км северозападно от Враца, в землището на с. Лиляче, 

природна забележителност с регионално значение.  

 

 

             

 Врачански балкан          Еко-пътека                      Пещера “Леденика” 

 

ПП “Врачански балкан” 

гр. Враца - 3000, ул. “Иванка Ботева” 1, П. К. 241  

тел. 092/66 54 73; 092/66 58 49  

e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg 

Информационен център на ПП “Врачански Балкан” 

тел. 092/66 03 18 
 

 

                                                 
4 Заповед N 988 от 04.11.1993 г. на МОС 
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Природни забележителности от национално значение са: 

 

 Пролома "Вратцата", където се намира внушителния скален масив - място за 

провеждане на национални и международни състезания по скално катерене. Прокарани 

са 116 алпийски тура с различна категория на трудност. Tук се намират уникални скални 

отвеси, от порядъка на 400 м за тази надморска височина, достъпни само за алпинисти. 

Те са едни от най-популярните обекти за алпинизъм в България. Вратцата 

представлява тясно скалисто ждрело, разположено по североизточните склонове на 

Врачанска планина. Ждрелото Вратцата се намира само на два километра Враца и 

притегателно място за всички, които се възхищават от природата, както за туристите, 

така и за всички алпинисти.  

 Най-високия водопад в страната Скакля – (141 м) разположен на около 2 км южно от 

Враца в живописна местност. Водопадът впечатлява със своето величие и красота. 

 Мемориален комплекс "Ботев път" – Уникална за света 120 километров паметник алея 

от легендарния параход-музей “Радецки” на Козлодуйски бряг през Бутанското ханче – 

Софрониево – Борован – Баница – Милин камък – Речка до лобното място на Христо 

Ботев във Врачанския балкан. По него всяка година от 1946 г., на 27 май тръгват 

стотици походници от цялата страна, за да се поклонят пред паметниците и паметните 

плочи, свързани с пътя и сраженията на Ботев и неговите 200 четници.. Осъществява се 

с подкрепата на Държавната агенция за младежта и спорта, БТС, МОН, Ботевски 

комитет при Община Враца, Туристическо дружество “Веслец”, Мемориален комплекс 

“Ботев път”. 

 Една от най-хубавите и дълга ски-писти в региона, която е съоръжена със ски-лифт, е 

над  х. "Пършевица", с надморска височина 1300 м. 

 

        

              Прохода “Вратцата”                 Водопада “Скакля”  Местността “Вола”               Ботев път 
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Спорт 

 
Община Враца разполага с добре развита спортна база и структури на клубове за 

професионален спорт, а така също и спортно училище (VI - XII клас). 

 стадион с 25 000 места и 3 тренировъчни игрища; 

 тенис комплекс с 6 открити корта и покрит тенис корт с трибуни; 

 покрита лекоатлетическа писта; 

 плувни басейни - открит - с олимпийски размери; 

 покрит 25 метров и детски; 

 стрелбища - две - за малокалибрено и за пневматично оръжие; 

 зали за спортни игри – 2 

 ски – писти в местността “Пършевица”, 3 бр.; 

 

Алпинизъм 

 

В района на Вратцата се намира внушителния и красив скален масив - един от най-

популярните обекти за алпинистите в страната ни - място за провеждане на национални и 

международни състезания по алпинизъм. На Вратцата ежегодно се провеждат републикански и 

дружествени алпиниади, в които стотици алпинисти подлагат на проверка своето майсторство и 

мъжество. Няколко пъти Враца е била домакин и на международни алпиниади. Тук са идвали от 

Русия, Германия, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Италия и др.  

 

Делта и парапланеризъм  

 

Връх Околчица: Североизток и изток, 1060 м надморска височина. Стартът е оборудван с две 

рампи за делтапланеристи, полосата за парапланеристи е камениста. До мястото на старта има 

шосе, района е до историческата местност Околчица, в непосредствена близост има леглова 

база (бунгала) с ресторант. Това е едно от най-привлекателните места за делта планеризъм не 

само в България, но и в Европа. 

 

                     

     Алпинизъм                 Делтапланеризъм                                                  Масов спорт    
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Опазване на околната среда 

 

Враца е от общините в България, в която се прилагат практики, възприети от Европейският 

съюз за защита на околната среда, чрез интегрирано управление на твърдите отпадъци. През 

1995-1996 г. в рамките на демонстрационен проект за българска политика на управление на 

твърдите битови отпадъци за община Враца и Мездра е разработен Регионален план. 

Териториалната близост на Враца и Мездра, сходните им проблеми по обезвреждане на 

отпадъците, изградената инженерна инфраструктура и разбирането за опазване на почвата и 

водите като незаменим природен ресурс, служат като сериозно основание на общинските 

управи при мотивиране на решението за кооперирано управление на отпадъците.  

 

Проектите “Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените места на общините 

Враца и Мездра” – Етап I и “Усъвършенстване на управлението на твърди битови отпадъци във 

общините Враца и Мездра – Етап II” са реализирани съвместно с Датската агенция за околната 

среда (DEPA), чрез нейния представител фирма COWI AS - Дания, Министерство на околната 

среда и водите, Община Враца. С тези проекти двете общини участват при формиране на 

българска политика за управление на отпадъците и разделното им събиране. 

 

Община Враца организира изпълнението на проекта, определя мерките и задачите за 

управление на отпадъците в Общината, създава условия за поетапното включване на 

отделните населени места от Общината при депонирането на твърдите битови отпадъци. С 

реализацията на проекта се подобрява управлението на отпадъците в района за достигане на 

финансова и екологично устойчива система, отговаряща на съвременните изисквания за 

опазване на околната среда. Подобряват се санитарно-хигиенните условия, намалява се 

екологичната опасност и здравния риск за населението. 

 

Община Враца е с действаща система за стимулиране разделното събиране на отпадъците, 

съобразно съвременните европейски практики. Дейността започва през 1998 г.,  с 

преференциално намаление от 50 на сто на таксата за битови отпадъци. 

 

Община Враца има своя програма за опазване на околната среда, чиято стратегическа цел е 

жителите на Общината да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото 

здраве и дава възможности за пълноценен отдих сред природата. 

 

БКС Враца ЕООД 

3000 Враца, ул. Георги Апостолов 13 

Tel./ Fax: + 359 92/ 62-55-59; 62-71-58; 62-71-61, 62-51-42 

E-mail: obshtinavr@bsbg.net  
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Ресурси и инвестиционна структура 
 

 

Раздел. 2. 



Община Враца  
 

 
 

 25 

Природни дадености 

 

Природните особености на Врачанска община способстват за развитие на земеделието, 

дървообработването, добивната промишленост, преработвателната промишленост. В 

общината съществува5
 обширна екологично чиста зона - на север,  с богата, пригодна за 

земеделие почва, в която може да се произвеждат хранителни продукти от деклариран с 

геохимични изследвания на почвата район. Съществуващите планини и гори са подходящи за 

развитие на някои специфични форми на ловен и риболовен туризъм, ски туризъм, 

спелеоложки туризъм и др.   

 

Климатичните данни също са благоприятни. Средната годишна температура е 11-13 градуса. 

Снежна покривка в равнинната част се задържа 48-56 дни, във Враца - 62 дни. В планинската 

част снежната покривка достига 80-100 см, топи се бавно и включително през пролетта 

захранва с вода карстовите извори. Юнският валежен максимум, характерен за страната, е 

добре изразен. 

 

Врачанската планина е една от най-интересните земно-повърхностни форми, ясно открояваща 

се от останалите дялове на Западна Стара планина и Предбалкана. Тя  заема междинно място 

между Предбалкана и Главната старопланинска верига  и се издига южно от гр. Враца и 

Врачанското поле, с величествени скални склонове. На юг за граница служи пролома на река 

Искър, на запад граница е Дружевската седловина. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км. С 

многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, седловини, въртопи, понори и 

други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската височина ( от 200 до 

1482 м) и разнообразна широколистна и иглолистна растителност, допринася за 

съществуването на богата херпето-фауна. Извиращите от планината реки Лева, Черна и 

Златица разчленяват планината на три дяла – Беглички (Югозападен),  Стрешерски 

(Северозападен) и Базовски (Източен). Най-обширен е Бегличкият дял с най-висок връх – 

Бегличка могила  (1481,7 м). 

 

По значимите природни ценности на територията на Общината са горските ресурси и 

подземните природни богатства -  подходящи за производствени бази за инертни материали и 

каменни облицовки, глина за тухли и карбонатна скална маса за цимент и вар. 

 

Горските ресурси са съсредоточени в южната част, по склоновете  на Врачанската планина. 

Най-качествените - буковите гори са в пределите на Врачанската  община, като общо площите 

заети с гори в нея са 153 773 декара или 22,2 % от площта й. Общинските гори са 6 %. 

                                                 
5 Пенин, Р. и др., 1995. Еколого-геохимично изследване в района на Враца. Проблеми на географията,./ 
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Транспорт 

 

Основен вид транспорт е автомобилният.  В град Враца е развит и тролейбусният транспорт, 

който е създаден през 1990 г. Маршрутните линии са 6 на брой, с обща дължина 42,5 км. Между 

4 и 7 млн. пътници годишно ползват услугите на този вид транспорт. 

Железопътният транспорт играе важна роля за комуникациите в Общината – 10 км двойна 

ж.п.линия и 35 км електрифицирана.  

 

Уличната мрежа е с дължина 175 км и обща площ от 2 200  000 кв.м. 

 

 

Железопътен транспорт 

 

ЖП Гара Враца – за пътници и товари 

ЖП линия Враца – Мездра 

ЖП линия София – Враца – Видин 

ЖП линия София – Враца – Лом 

ЖП линия София – Враца – Бойчиновци 

ЖП линия София – Мездра – Враца  

 

 

 

 

Летища в близост 

 

Разстояние от 

Враца 

Пристанища в близост Разстояние 

от Враца 

Летище Бургас 429 км  Пристанище Бургас    429 км  

Летище Варна 439 км  Пристанище Варна 439 км  

Летище София   116 км  Речно пристанище Видин 126 км  

Летище Пловдив 243 км Речно пристанище Лом 83 км  

  Ферибот Оряхово 80 км 
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Водоснабдяване 

На територията на Община Враца има 36 водоизточника, в т.ч. 29 каптажа, 1 шахтов кладенец и 6 

тръбни кладенеца. Каптираните извори, които се използват за питейно-битово водоснабдяване на 

селата от Община Враца и град Враца, са 14 с дебит от 110 - 450 л/сек. Язовир “Среченска бара”, 

разположен между селата Бързия и Слатина (община Монтана), с обем 16,5 млн. м3 захранва 22 

селища в областите Враца и Монтана. В с. Баница има минерален извор. Водите му се използват за 

пиене и водни процедури в банята. 

 

От територията на Общината водят началото си много ручеи и потоци, даващи началото на 

следните по-големи реки: Въртешница (наричана в горното течение река Лева, която преминава и 

през общинския град) с приток р.Дъбника, р. Рибине, р. Ботуня,  Черна река – приток на р. Ботуня, р. 

Скът, р. Косталевска и др. Посочените реки формират част от долното поречие на р. Огоста. Всички 

те са реки от водосборен басейн на река Огоста и западно от Огоста. Повърхностният оток на 

реките, потоците и суходолията в района на Община Враца е обхванат от множество микроязовири, 

водите на които след задържането и изравняването им се използват за различни цели. Тези 

язовири, на брой 17 имат малък обем и локално значение за напояване, риболов и други местни 

нужди. 

 

В и К – Враца е  дружество за водоснабдяване и канализация, в което собствеността е разпределена 

между държавата и общините  - съответно 51 % и  49 % (като от общинските дялове - Община Враца 

държи 20 %). На територията на Общината е изградена водопроводна мрежа:  

 външна  - с дължина 258 км, от която за захранване на гр. Враца се използват 121 км; 

 вътрешна – с обща дължина 396 км, от които в гр. Враца е 154 км. 

Градът е снабден с канализационна мрежа за отпадни битова и дъждовна води с обща дължина 92 

км. Има и една пречиствателна станция. Водоснабдителната и канализационна мрежа е добре 

развита, но е амортизирана и са необходими реконструкция и обновяване, с цел намаляване 

загубите на вода. 

Дейностите по водоснабдяване и канализация спадът към “естествените монополи”. В и К секторът е 

приоритетен и ще получи значителни финансови средства от ЕС. През 2004 година Правителството 

и ЕК одобриха проекти за “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване 

на проблемите по целия воден цикъл” в съответствие с приоритетите на програма ИСПА и на 

Кохезионния фонд на ЕС на 13 региона на България - Враца, Габрово, Перник, Кюстендил, Стара 

Загора, Бургас, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Кърджали, Сливен и Русе. Общата стойност на 

проекта е 10.5 милиона евро. Според предварителните разчети на Врачанското В и К дружество по 

този проект ще бъдат вложени над 20 млн. лева, което ще реши въпроса с големите загуби на 

питейна вода по водопроводната мрежа на града. През 2006 г. бяха сключени договори за 

финансиране на 6 от дружествата, а другите – между които и Враца, останаха за финансиране от 



Община Враца  
 

 
 

 28 

Кохезионния фонд. Проект за реконструкция на водния цикъл в Община Враца е включен в ОП 

„Околна среда”.  

 

Промишлено водоснабдяване 

 Водоснабдяването за промишлени нужди – около 35 % от подадената вода с питейни 

 качества се използва за промишлени нужди. 

 Местни водоизточници 

 Яз. “Дъбника” 

Пречиствателна станция 

 Съществува ГПСОВ – “Враца” с водо-приемник река Дъбника. 

 

Електроснабдяване 

На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя трансформаторни постове със 

средна инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите, средно напрежение са с дължина 198 км. 

Мрежата за ниско напрежение включва въздушна мрежа с дължина 185 км и кабелна мрежа с 

дължина 235 км.  

Доставчик на ел. енергия в общината е “Електроразпределение – Плевен” – ЕАД, което е едно от 

седемте, регионални електроразпределителни търговски дружества, отделени от “НЕК” – ЕАД, при 

осъществяване на структурната реформа в електроенергийния сектор на страната. 

За оптимизиране обслужването на населението в гр. Враца /население 65181 лица/ работят 

електронни каси с пет работни места. Изключително ползотворна е съвместната работа с Кмета на 

Община Враца, Областния управител на Врачанска област и кметовете на останалите общини в 

областта.  

 

Топлофикация 

С топлоносител топла вода, с топло-снабдителна мрежа с обща дължина 52 км и с 545 броя 

абонатни станции, се осигурява топлоенергия на около 620 фирми със стопанска цел и ведомства на 

бюджетна издръжка, а също така и на 15500 жилищни апартамента, които представляват около 65 % 

от годния жилищен фонд на гр. Враца. Частните абонати консумират 75% от произведената 

топлинна енергия, стопанските - 5% и организациите на бюджетна издръжка - 20%.  

"Топлофикация Враца" ЕАД притежава три топло-източника, изградени на отделни производствени 

площадки - ОЦ "Младост", ТЦ"Градска" и ОЦ "Калоян". Използваното гориво е: 

 основно гориво - природен газ; 

 резервно гориво - мазут (котелно гориво тежко); 

Произведената топлоенергия се транспортира до консуматорите по топлопреносна мрежа с обща 
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дължина 57.3 км и чрез 549 абонатни станции (АС) се доставя до консуматорите. Бъдещото 

развитие е насочено към повишаване на енергийната ефективност и качеството на 

топлоснабдяването.   

ТЦ "Градска" е предназначена за производство и пренос на топлинна енергия с топлоносител 

прегрята водна пара за захранване дружества от източна промишлена зона. Предстои газификация. 

 

Природен газ 

 

В едно от населените места на Общината – с. Чирен, на 15 км от град Враца, се намира 

единственото в страната хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на база изтощено 

газово находище. Недостатъчния брой на газохранилища в югоизточна Европа и прогнозираното 

възходящо развитие на газовия пазар в България и съседните й страни са основните причини, които 

очертават добрата перспектива за подземното съхранение на природен газ в България и в частност 

в ПГХ Чирен. При рязък спад на температурите съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. 

куб. м газ се използват за регулиране на налягането в националната и транзитната газотранспортни 

системи на "Булгаргаз". 

Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова газификация и много добре 

развита промишлена такава /близост на газопроводи от националната газопреносна мрежа до 

предприятията в промишлената зона, изградени газоразпределителни станции (ГРС) и арматурни 

пунктове/. Враца е център на един от 8-те региона, на които е разделена националната газопреносна 

мрежа, а именно – регион “ЗАПАД”. Той обхваща територии на общините Враца, Криводол, Роман, 

Бойчиновци,  Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Правец и Горна Малина, Перник и 

Радомир. През територията на региона преминават северния и южния полупръстени на 

газопреносната мрежа, като до повечето от по-големите градове има изградени газопроводни 

отклонения високо налягане и ГРС, които са собственост на “Булгаргаз” ЕАД. 

 “Булгаргаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с 

отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни 

дружества в страната.  “Булгаргаз” ЕАД е единственото предприятие за пренос на природен газ в 

България.  

   

Станция природен газ Чирен                    Снимки от региона                              Снимки от региона 
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Свободни сгради и терени 

 
Община Враца разполага със свободни поземлени имоти, предназначени за израждане на 

производствени предприятия, както и със свободни сгради общинска собственост, които може 

да предостави на чуждестранни инвеститори. В град Враца има оформени няколко промишлени 

зони, подходящи за създаване на производствени предприятия, складови бази, мотели, хотели 

и ресторанти и други обекти. 

 

Източна промишлена зона 

 

Източната промишлена зона е в непосредствена близост до международния път Е-79, с 

изградена инфраструктура – пътна, електричество – ниско и високо напрежение, ж.п. линия 

(Видин – Враца –Мездра – София) и връзка с градската товарна ж.п. гара , градската ТЕЦ, 

телекомуникации, в близост до яз. Дъбника, който се използва за промишлено водоснабдяване 

и за поливане на селскостопанските площи, с газопроводна мрежа, която е свързана с 

единственото в страната газохранилище на природен газ в с. Чирен. Промишлените 

предприятия, които са разположени в тази зона са: ХИМКО АД (химически продукти), 

ХИМЕНЕРГО ООД (топлинна и ел. енергия, РМЗ Вратцата ООД (химическо машиностроене), 

Лалов & Вачев ЕООД (месопреработване), ЧЕХПЛАСТ ООД и АЛПЛА Чернокожев ЕООД 

(алуминиева и PVC дограма), Мебели Кедър ТЗ и др. Има свободни терени. 

 

Промишлена зона 

 

Промишлената зона е разположена между две от основните транспортни магистрали 

международния път Е-79 и II-15 – Враца – ферибот Оряхово. Тя също е с изградена 

инфраструктура: пътна (шосейна и ж.п.), електрическа (ниско и високо напрежение), водна и 

канализационна, ТЕЦ, телекомуникации. Тук са разположени производствените бази на ОМК – 

МО АД и Враца - Старт (отливки от чугун), Вратица ООД, Атлас АД, Си Ти Ай Клотинг Трейд 

Интернешънал ООД (текстилни предприятие), Дъб АД, Тошев-М 63 (мебели), Булнед 

(врачански камък), Вратцата ФЗ ЕАД, Сортови семена, Зърнени храни и Хлебозавода (хлебни 

изделия), ТЕЛБ Инвест АД. Има свободни терени. 

 

Зона на хранително-вкусовата промишленост 

 

Третата зона е разположена около международния път Е-79. Има изградена пътна  (шосейна и 

ж.п.) инфраструктура, в непосредствена близост е ж.п.линията – Видин – Враца –Мездра – 

София, има възможност за газифициране, тъй като газопровода минава покрай тази 

промишлена зона, снабдена е с водно и ел. захранване. Тук са производствените бази на: 

Месокомбината, Лалов & Вачев ЕООД, Беана АД (месо, колбаси, безалкохолни напитки), ВРЗ 

Вола ЕООД, ЗММ  Враца АД (машиностроителни), НИПВМИБ – Ветбиофарма и др.  
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Икономиката на Община Враца 
 
 
 
 

Раздел. 3. 
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Икономически показатели 
 

Показатели Мярка Стойност 

Средна месечна заплата 2006 г. в лева лева 337 

Средна месечна заплата 2006 г. в ЕВРО ЕВРО 173 

Минимална работна заплата 2006 г. лева 160 

Минимална работна заплата 2006 г. в ЕВРО ЕВРО 82 

Минимална работна заплата 2007 г.  лева 180 

Минимална работна заплата 2007 г. в ЕВРО ЕВРО 92 

Необлагаем минимум 2006 г. в лева лева 180 

Необлагаем минимум 2006 г. в ЕВРО ЕВРО 92 

Необлагаем минимум 2007 г. в лева лева 200 

Необлагаем минимум 2007 г. в ЕВРО ЕВРО 102 

Социално-осигурителни вноски като процент от месечната заплата (26,2 

или 27,7 от работодателя и 8,5 или 9 от работника) 2005 

% 36,7 

Социално-осигурителни вноски като процент от месечната заплата (14,95 

или 19,575 от работодателя и 8,05 или 10,325 от работника) 2006 

% 23 - 29 

Социално-осигурителни вноски като процент от месечната заплата (14,95 

или 11,7 от работодателя и 8,05 или 6,3 от работника) 2007 

% 23 - 18 

Здравно-осигурителни вноски като процент от месечната заплата 

(работодател:работник – 65:35) 

% 6 

Корпоративен данък  за 2005 г.  % 15 

Корпоративен данък  за 2006 г.  % 15 

Корпоративен данък  за 2007 г. % 10 

Еднократен данък върху социалните и представителните разходи (от 2005 г.) % 17 

Еднократен данък върху социалните и представителните разходи (от 2006 г.) % 15 

Еднократен данък върху социалните и представителните разходи (от 2007 г.) % 12 

   

ДДС % 20 

Мах Данък физически лица за 2005 г.  % 24 

Мах Данък физически лица за 2006 г. % 24 

Мах Данък физически лица за 2007 г. % 24 

Мин Данък физически лица за 2005 г.  % 20 

Мин Данък физически лица за 2006 г. % 20 

Мин Данък физически лица за 2007 г. % 20 
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Основни макроикономически показатели  

Показатели Мярка 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

БВП Текущи цени6
 млн.лв. 22421 23790 26752 29709 32335 34410 38275 41948 49090 

БВП Текущи цени млн. $ 1274 12945 12596 13599 15650 19860 19173 27780 31480 

БВП Реален растеж на БВП % 4,0 2,3 5,4 4,1 4,9 4,3 5,7 5,5 6,1 

БВП страната,текущи цени лв. / на човек 2715481 2898 3274 3754 4109 4416 4919 5420 6376 

БВП страната,текущи цени $ / на човек 1542 1577 1542 1718 1978 2538 3123 3589 4088 

БВП страната,текущи цени 
евро / на 
човек 

        3260 

БВП Северозападен район, 
текущи цени  

лв. / на човек 2358170 2396 3063 3417 3638 3848 4023 н/д н/д 

БВП Северозападен район, 
текущи цени 

$ / на човек 1340 1304 1442 1564 1751 2221 2682 н/д н/д 

БВП Област Враца, текущи 
цени  

лв. / на човек 2896942 2929 4090 4378 4582 5518 4954 н/д н/д 

Инфлация в края на 
годината 

% 1,6 7,0 11,3 4,8 3,8 5,6 6,2 4,2 3,8 

Валутен курс в края на 
годината 

лв. за 1 
щ.д. 

1,7604 1,8377 2,1019 2,2193 1,8850 1,5486 1,4358 1,6579 1,5547 

Основен лихвен процент % 5,1 4,5 4,6 4,7 3,3 2,8 2,5 2,04 2,9 

Безработица, страната % 12,2 16,0 16,3 19,4 17,6 13,7 12,2 10,7 9,6 

Безработица, област 
Враца 

% - 18,5 22,8 28,7 25,8 17,2 18,7 17,6 13,2 

Безработица, община 
Враца 

% - 18,1 19,0 17,5 17,5 15,4 11,8 10,5 8,9 

Брой заети (средно 
годишно), страната 

хил. 3 153 3 088 2 980 2 968 2 992 2 400 3 302 3 200 н/д 

Публичен сектор хил. 1230 1085 870 791 752 981 910 2100 н/д 

Частен сектор хил. 1922 2003 2110 2177 2240 1418 1998 866 н/д 

Брой безработни (в края на 
год.), страната 

хил. 465 610 682 662 602 501 451 397 358 

Безработни (в края на 
год.), област Враца 

брой - 17 800 21 100 25 000 21 800 21 400 18 307 17196 13 853 

Безработни (в края на 
год.), община Враца 

брой - 8 164 8 556 7 904 7 172 6 340 4 798 4332 3614 

Преки инвестиции в 
страната, нето 

млн.$ 537,3 818,8 1 003,3 678,8 904,7 1419,4 
6768,7 (млн 

евро) 
9674,3 (млн 

евро) 

Над 2 млд 
евро 

(прогнозно) 

                                                 
6 Данните в лв. са деноминирани, Източник: НСИ 
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Местни данъци и такси 

От 01.01.2007 г.  

Вид данък/ 
такса  

Данъчен субект  Данъчна 
основа  

Данъчна 
ставка  

Разпределение на 
постъпленията  

    РБ 
7
 МБ 

8
 

Данък върху 
недвижими 
имоти  

Собственици/ 
ползватели на 
недвижими имоти  

Отчетна 
стойност на 
недвижими 
имоти  

1,5 % -  100%  

Данък върху 
превозни 
средства  

Собственици/ 
ползватели на моторни 
превозни средства  

 Фиксиран 
размер в 

завис. от вида 
и мощн. на 

МПС  

-  100%  

За граждани 
/собственици или 
ползватели на имоти/  

Данъчна 
оценка на 
недв. имот  

3  ‰ -  100%  

За юридически лица 
/не жилищни имоти/ 

Отчетна 
стойност на 
недв. имоти  

10 ‰ -  100%  

За имоти извън 
районите на събиране 
на отпадъци 
/Юридически лица/ 

Само такса за 
ползване на 
депо 

2,51 ‰ -  100%  

За имоти извън 
районите на събиране 
на отпадъци 
/Граждани - жилищни 
имоти/ 

Само такса за 
ползване на 
депо 

0,68‰ -  100%  

За имоти, които не се 
ползват през цялата 
година 
/Граждани - жилищни 
имоти/ 

Само такса за 
поддържане 
чистотата на 
териториите за 
обществено 
ползване 

1,36 ‰ -  100%  

Такси за 
битови 
отпадъци  

За имоти, които не се 
ползват през цялата 
година 
/Юридически лица/ 

Само такса за 
поддържане 
чистотата на 
териториите за 
обществено 
ползване 

4,5 ‰ -  100%  

Такси за 
издаване на 
лицензии  

Фирми, осъществ. 
търговска дейност с 
тютюневи/ алкохолни 
изделия  

-  Фиксирани 
суми, 

определени с 
Решение на 

ОбС  

-  100%  

 

 

 

                                                 
7
 РБ – републикански бюджет 

8
 Местен бюджет 
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Трудоспособно население 

 

Лица в трудоспособна възраст на община Враца /към края на 31.12.2005 г. са 52 608 души.  От 

тях 27 493 бр. са мъже /52%/, а 25 115 бр. са жени /48%/. Лицата в трудоспособна възраст на 

област Враца /към края на 31.12.2005 г./ са 126 042 бр.  От тях 67 287 бр. са мъже (54%) и  58 

755 бр. (46%) – жени.  

 

Населението в трудоспособна възраст в общината и областта - 
Враца
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Регистрираните безработни в Община Враца
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Мащабното екстензивно развитие на промишлеността в миналото доведе до наличието на 

голям брой специалисти с висше и без висше образование, които и сега живеят в общината 

/главно в гр. Враца/. Създаването на множество предприятия за металолеене, машиностроене 

и металообработване, текстилна и трикотажна промишленост, конфекция, химическа 

промишленост, рудодобив, хранително-вкусова промишленост и други даде възможност много 

хора да получат образование и специалност в различни, главно технически области, да 

започнат работа и да се устроят с жилища в района. Преобладаващата част от тях и сега 
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живеят на същите места и се стремят да намерят своето място в икономиката, държавните 

органи и обществения живот на град Враца и областта. 

 

 

Информация за работната сила 

 

Наети на работа 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

        

Трудоспособна възраст, брой 56437 53432 52919 52102 51698 52608 н/д 

Работна сила, брой 19823 19564 20259 21598 21128 21823 22450 

Обществен сектор, брой 9863 9187 8969 9317 8500 8738 8384 

Частен сектор, брой 9960 10377 11290 12281 12628 13085 14066 

Средна работна заплата за 
година , (в лв.)  

2651 2799 2938 2931 3123 3412 н/д 

Средна работна заплата за 
месец , (в лв.) 

221 233 245 244 260 284 н/д 

Източник: НСИ - София, ТСБ - Враца 

 

Работен ден – 8 часа; Работна седмица – 5 дена 

 

Равнището на безработица за Община Враца към 31.12.2006 г. е 8,9 %.Регистрираните 

безработни лица в общината към края на 2006 г. са 3614 лица. Намалението, спрямо края на 

миналата година, когато безработните са били 4332 лица, е с 718 души или 17 %. От 

регистрираните безработни мъжете са 43 %, а жените – 57 % като делът на жените намалява 

спрямо края на миналата година с 17 %. Безработните жени преобладават над мъжете. От 

общия брой безработни, тези без специалност, са най-много - 42 %. Повечето от тях са с 

основно и по-ниско образование, което затруднява намирането на работа. 

 

Броят на безработните в категорията “специалисти” намалява с 15 %, спрямо края на 

предходната година. Намалението на безработните по възрастови групи е характерно за 

всички, като най-голямо е намалението при групата от 45 – 49 год. възраст – с 30%. Броят на 

безработните младежи до 24 год. възраст намалява с 25 %. 

 

Равнището на безработица в Общината варира в зависимост от икономическата конюнктура. 

Съществуващата безработица показва, че развитието на частния сектор е с темп, който не 

осигурява заетост, компенсираща освобождаването на работна ръка от обществения сектор и 

приватизираните предприятия. 
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През 2004 – 2006 г., Община Враца заедно с Бюрото по труда, ангажира около 2000 лица – 

безработни в работа по програмите НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” 

(1453 лица), “Личен асистент” (126 лица), НП “Помощ за пенсиониране” (10 лица), Програма 

“Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация” (8 лица), 

“Възстановяване и опазване на българската гора” (7 лица). 

 

        

Показател 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 

        

Общо, броя 8556 7904 7172 6340 5364 4332 3614 

в т.ч.        

 до 19 г. 260 240 253 188 149 122 78 

 20 – 24 г. 914 795 791 584 433 422 229 

 25 – 29 г. 1001 922 834 708 590 565 353 

 30 – 34 г. 993 985 866 747 524 531 368 

 35 – 39 г. 1052 935 764 689 521 503 333 

 40 – 44 г. 1126 989 835 784 533 565 344 

 45 – 49 г. 1334 1151 985 878 619 631 366 

 50 до 54 
г. 

1362 1256 1121 967 
795 754 474 

 над 55 г. 514 631 723 795 708 768 614 

 

Източник: Агенция по заетостта, Бюро по труда Враца 

 

 

Квалификация на безработните 

 

 2004 2005 2006 

Общо 5364 4332 3614 

Работници 1477 1094 854 

Специалисти 1515 1003 851 

Без квалификация 1880 1822 1525 

Източник: Агенция по заетостта, Бюро по труда Враца 

 

Бюро по труда 

 
За информация 

Враца 3000  
Адрес: ул. “М. Цветков” 2  

Началник  - Телефони: 092/ 62 22 15; 66 08 35 
Електронна поща: bt505@m-real.net 

  http://bt505.vratsa.bg/ 
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Промишленост 

Преди петнадесет години 51 % от населението на общината е било заето в промишлеността. 

Промените след 10 ноември 1989 г. дадоха сериозно отражение и върху икономическото 

развитие. Много малка част от предприятията на нейната територия успяха да създадат 

условия за преструктуриране на дейността си и да запазят пазарите си. Главните причини за 

това са:  

 намалените пазари; 

 намаленото производство;  

 непълноценно натоварване на мощностите;  

 ревалоризация на материалните активи;  

 липса на средства за ремонт, реконструкция и възстановяване, за усвояване на нови 

производства;  

 разкомплектоване на съоръженията и производствените площадки;  

 неудачната приватизация на държавни и общински предприятия;  

 неблагоприятната икономическа среда; 

 сложни и рестриктивни местни режими; 

 липса на преференции и селективни стимули за насърчаване на бизнеса. 

 

По-крупни предприятия в Общината 

 ВРАТИЦА ООД 

 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД, с. Бели Извор 

 МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД 

 ЛАЛОВ и ВАЧЕВ ЕООД 

 ИВАГУС 

 ОПАЛ - 94 АД 

 ВРАЦА - СТАРТ АД 

 ВРАЦА – СТИЛ АД 

 СИРЕНА 

 ЗММ АД 

 ЗАРОВ ООД 

 НИВЕГО 

 МЛЕЧЕН РАЙ 

 ЦЕНТРОМЕТ АД 

 БУЛНЕД ООД 

 СИ ТИ АЙ Интернешънъл ООД 

 РОДЕЛ ООД 
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Общински фирми 

Фирмите с общинско участие са 16 на брой и са създадени от Общината, за да предлагат 
услуги за задоволяване на различни потребности на населението.  

Изцяло общински са следните дружества: 

 "Тролейбусен транспорт" ЕООД - превоз на пътници. Има изготвен проект за 
разширение на тролейбусната мрежа на гр. Враца - втори етап. Съществува 
възможност за окончателно изграждане в рамките на една година, ако бъдат осигурени 
необходимите финансови средства в размер на 1 900 000 лв. Възвращаемост на 
инвестицията - до 4 години. 

 "Благоустройство и комунално стопанство - Враца" ЕООД - строителство, ремонтно-
строителна дейност, озеленяване, ремонт на зелени площи, поддържане, стопанисване 
и ремонт на сградния жилищен фонд, строителни услуги на населението, поддържане 
чистотата на гр. Враца и съставните села, производство на декоративни дръвчета. 

 "Спортни имоти" ЕООД - стопанисване на спортната база. 

 "Обредни дейности" ЕООД с предмет на дейност радостни и траурни обреди. 

 "Общински пазари и тържища" ЕООД - стопанисване и управление на пазарни площадки 
и съоръжения, търговска дейност. 

 “Информационен център” ЕАД - Масово осведомяване, чрез използване на всички 
средства за информация. 

 “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар” ЕООД Враца 

 “Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД   

 “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД Враца 

 “Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД Враца  

 “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД Враца   

 “Диагностично-консултативен център – I” ЕООД Враца 

 “Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД Враца 

 

Дружества с участие на Община Враца: 

 МБАЛ “Хр. Ботев” АД – Община Враца държи 17 % от   капитала. 

 “В и К “ ЕАД  -   Община Враца държи 20 % от   капитала.  

 “ Дружество за заетост” ООД  - Община Враца държи 22,39 % от   капитала.                                                                                                                      

 “Екопроект” ООД - Управление на Депо за твърди битови отпадъци Враца-Мездра, 
събирането, съхранението и обезвреждането им и всички междинни операции, както и 
повторното им използване, рециклиране, и възстановяване или производство на 
енергия и материали от отпадъци. Община Враца държи 75 % дял. 

 “Вратцата” ООД”  Враца   - Община Враца държи 0.58 % от   капитала.   

 

Всички фирми с общинско участие имат нужда от сериозни инвестиции за по-нататъшното си 

развитие. 

 



Община Враца  
 

 
 

 40 

Произвеждани в Общината основни продукти и услуги  

Направеният в миналото опит за индустриализиране на по-големите населени места сега би 

могъл да се използва като изходна база за развитието на съвременна икономика, чрез 

приватизация, преструктуриране, модернизиране и осъществяване на производството в редица 

предприятия, главно на базата на чуждестранни инвестиции.  

Отрасъл Продукти 

Хранително-вкусова 

промишленост 

Производство на млечни произведения (мляко, сирене, кашкавал, масло 

и др.), месо (свинско, телешко, трупно месо), колбаси, продукти от птиче 

месо, хляб и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, вина, спиртни 

напитки и др. 

Химическа промишленост Производство на цимент, препарати за растителна защита, разфасовки 

от минерални торове, пестициди, антикорозионни покрития. 

Металообработване и 

машиностроене 

Производство на отливки от черни метали и алуминий, резервни части за 

текстилна и стъкларска промишленост, Производство и ремонт на 

металорежещи машини, производство на възли и детайли, Производство 

на металорежещи машини - универсални фрезови машини и 

инструментални с ЦПУ, дизелови двигатели и помпени агрегати, 

Резервни части за химическо и нефтохимческо оборудване, 

нестандартно оборудване, топлообменна апаратура, съдове под 

налягане, дефектоскопичен контрол 

Текстилна и шивашка 

промишленост 

Производство на коприна, тъкани от коприна, прежди памучен тип и смес, 

сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия от памук, поли, блузи, 

панталони, дамска конфекция 

Лека промишленост Производство и търговия с калъпи и токове за обувки, обувни изделия, 

мебели от дърво и метал за дома, офиса, здравни и детски заведения, 

печатни издания, събиране на билки, култивирани печурки и др. 

Строителна промишленост Цимент, клинкер, добив на скално облицовачни материали от 

врачанското находище – варовик. 

Научно-изследователски 

сектор 

Производство на черничев посадъчен материал, плетива от естествена 

коприна, научно-изследователска работа по бубарство. 

Услуги Строително-монтажни и ремонтни, транспортни, благоустройствени и 

комунални, туристически  услуги и др. 
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Фирмите в Общината 

 

В сравнение с другите общини в област Враца, най-много промишлени предприятия има в 

Община Враца. Специализирани са главно в машиностроенето, металообработването, 

текстилната промишленост, химическо производство, производство на мебели, производство 

на строителни материали, дървообработване, строително-ремонтни дейности, заготовки и 

строително-монтажни работи, хранително-вкусова промишленост и др.  

 

Активно работещи предприятия на територията на община Враца, вписани в БУЛСТАТ към 

31.12.2006 г. са 12 811 бр. Структурата на фирмите по икономически дейности показва, че 51 % 

развиват дейност в областта на търговията и ремонта. Ангажираните със селско, ловно, горско 

и рибно стопанство са едва 2 %. Делът на фирмите от добивната и преработваща 

промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и ресторантьорство.  

 

Заетите в икономиката на Община Враца по сектори се разпределят както следва: 

 Обществен сектор – 37 % 

 Частен сектор – 63 % 

 

Фирмите в Община Враца 2006 г. по правен статут
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1%

Други
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Other
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Източник: ТСБ - Враца

 

 

 

В частният сектор преобладават търговските и ремонтни дейности (63 %), добивната и 

преработваща промишленост (8%), хотелиерството и ресторантьорството (7%). В обществения 

сектор основните дейности са – образованието (37%), държавно управление и задължително 

обществено осигуряване (21%), здравеопазване и социални дейности (12%). 
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Структура на регистрираните активни стопански предприятия 

2003 г.
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Субекти по икономически дейности за Община Враца, вписани в Агенция по 

вписванията към 31.12.2006 г.
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Строителство 

 

Строителството е един от най-динамично развиващите се отрасли в общинската икономика. 

През последните четири години, относителният дял на приходите от строителството в нетните 

приходи от продажби на фирмите в Община Враца непрекъснато нараства и от 3,5 % през 2000 

г. достига 6,7 % през 2005 г. Активно действащите фирми от отрасъл строителство, на 

територията на Общината са около 100 бр. 

 

Рехабилитацията на пътната инфраструктура в Община Враца се явява един от основните 

приоритети на общинската администрация. Годишно са необходими много средства за  

строителство, основен  ремонт, пре-асфалтиране, текущо  и  зимно  поддържане  на  пътната  

мрежа. Строителството в Общината се извършва основно от частни дружества и от общинското 

дружество  “БКС”.  

 

В направление “Инфраструктура и строителство, благоустрояване на жилищните квартали в 

града, оформяне на търговските площи и парковата среда”, се привличат средства по различни 

проекти и програми. Изпълнени са проекти по  целевите програми:  

 

 “Тротоар”, имаща за задача да подобри политиката с градската среда  на пешеходците, 

както на хората в неравностойно положение по отношение на двигателните функции;  

 Програма “Деца”, която търси решения за най-малките жители от нашата Община 

както в развитие на техните знания и умения, така и по отношение на пълноценно 

осмисляне на свободното време, в т.ч. изграждане на детски площадки в различни 

квартали на нашия град.  

 Програма ФАР – “Красива България” – изпълнени са проекти, насочени към 

обновяването или строителството на обекти с историческа и архитектурна значимост, 

обекти от социалната инфраструктура - ремонтирани са детски градини, лечебни 

заведения, училища, паметници на културата. Усвоените средства по години  са: 1999 – 

858 000 лв.; 2000 -  800 000 лв.; 2002 – 360 000 лв.; 2003 – 375 000 лв.; 2004 – 240 000 

лв., 2005 – 521 000лв., 2006 – 423 000 лв. - 50 % са от общинския бюджет.  

     

       Детска музикална школа          Архитектурен паметник             Диспансер за пневмофизиатрични 

          заболявания 
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Земеделие 

 

Климат 

 

Климатът е умерено-континентален. Според делението на страната по температурни условия, 

Общината е в умерено горещ и топъл пояс, с характерна средна януарска температура на 

въздуха  - 1,9 °С и средна юлска 22,2 °С. Годишната сума на валежите е 550-650 mm за Враца. 

 

Температури 

 

Температурните условия както за Врачанска община, така и за цялата страна се 

характеризират с бързо затопляне и повишаване през април. Най-високи са температурите 

през юли и август, когато настъпват и сравнително най-интензивните засушавания. През 

вегетационния период IV - IX температурните суми за Враца са 3270°С. Продължителността на 

периода с устойчиво задържане на средните денонощни температури на въздуха над 5°С са от 

230 до 250 дни, а над 10°С от 180 - 200 дни, като температурната сума за този период е от 3300 

до 3500°С. Като се има предвид, че за развитието на повечето земеделски култури са 

необходими температурни суми от 1800°С (фуражни култури, пшеница, ечемик, картофи, овес, 

фасул, тютюн) до 3500°С (зеленчуци, царевица, соя, слънчоглед, люцерна) тези райони може 

да се считат като благоприятни за отглеждането им. 

 

Друга климатична особеност са дългите периоди на слънце-греене, които благоприятстват 

развитието на земеделските култури. Продължителността му за периода с температура на 

въздуха над 10°С е 1600 часа. Преобладава северозападен вятър с повторяемост 50%. 

 

Почви 

 

Основните видове почви са сиви горски и техните разновидности. Обработваемата земя е 377 

кв.км, което е нарежда на 2 място сред общините в Област Враца. Общината е основен 

селскостопански район в областта, като агро-климатичните условия са подходящи за 

отглеждане на: 

· Зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, овес, царевица, леща 

· Технически култури – слънчоглед, рапица 

· Зеленчуци и бостани 

· Лозя  

· Овощни видове 
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Поземлена реформа 

 

Земеделската земя е възстановена на собствениците, окончателно са приети плановете за 

земеразделяне на всичките 22 землища. Във всички землища са “Изготвени карти на 

възстановената собственост” и “Трасиране и въвод във владение”. Завършено е 

обединяването на цифровите модели на възстановената собственост върху земеделските земи 

и горите и земите от горския фонд. В Агенцията по кадастъра се намират кадастралните карти 

на всичките 22 землища, както и обединените цифрови модели (в актуални ZEM – файлове)
9
.  

 

Структура на стопанисваната земя 

 

Общо стопанисваната земеделска земя за 22-те землища на Общината е в размер на 485 323 

дка, което представлява 71,05 % от територията на Общината и е възстановена по видове 

собственост: 

 

 Физически лица – 415 630 дка; 

 Юридически лица – 2 528 дка; 

 Религиозни общности – 512 дка; 

 Държавен поземлен фонд – 10 080 дка; 

 Общински поземлен фонд – 29 760 дка; 

 Останалите земи са транспортни, водни и други видове територии. 

 

Община Враца. Структура на обработваемата земя

Ниви; 277351 дка; 
74%

Ливади; 50381 дка; 
13%

Трайни насъждения; 
23693 дка; 6%

Друга земеделска 
земя; 25930 дка; 7%

Общо обработваема земя 

377 355 дка

Ср. на глава от нас.

* Община Враца - 3,7 дка
* За страната - 5,1 дка

Източник: Общинска служба по земеделие и гори, Враца
 

                                                 
9
 Източник: Областна дирекция “Земеделия и гори”-Враца 
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Растениевъдство и животновъдство 

 

Основните култури отглеждани в Общината са пшеница, царевица и слънчоглед. Те заемат 

около 90 % от засажданите полски култури. Животновъдството заема значим дял в 

земеделието на Общината. В някои населени места, особено около Балкана, то е основен 

поминък. 

 

Аграрна политика. Инвестиции и финансиране на производството. 

 

Аграрната политика провеждана в региона не се отличава от тази за страната като цяло. 

Използваните механизми се свързват главно с намаляване на разходите за производство 

(кредитните облекчения и кредитните субсидии по краткосрочните и инвестиционни кредити) и 

не са използвани механизми насочени към по-слабо развитите региони, които са основен 

елемент в общата аграрна политика на ЕС. 

Върху влиянието на прилаганите механизми на аграрната политика за развитието на 

земеделието от съществено значение са два фактора: 

 

 Доколко структурата на производство позволява участието на 

производителите в различните схеми за подкрепа. 

 Активността на производителите 

 

Като се имат предвид механизмите за подкрепа прилагани от ДФ “Земеделие” в страната и 

структурата на земеделското производство в региона може да се твърди, че прилаганата 

аграрна политика е благоприятна за земеделските производители. Следователно определяща 

за ефекта от тази политика е активността на земеделските производители. Въпреки, че няма 

данни за броя и размера на кредитите (краткосрочни или инвестиционни) отпуснати за 

земеделските производители, за влиянието на провежданата аграрна и в частност 

инвестиционна политика, може да се съди от косвените показатели - разходи за придобиване и 

придобити дълготрайни материални активи. В този смисъл разходите за придобиване на ДМА в 

земеделието през 1998 г. са едва 1,6% от общите разходи за придобиване на ДМА в отрасъла, 

а през 2000 г. този дял достига до 5,3%. Относителният дял на придобитите ДМА от отрасъла 

са 7,2% пред 1998 г. и 5,0% през 2000 г. от общия размер на придобитите ДМА в земеделието.  

 

Сравнителният анализ на дела на разходите за придобиване на ДМА и придобитите ДМА в 

региона и дела на тези за земеделието показва, че инвестиционната активност в отрасъла е 

значително по-силна от средната за икономиката в региона, основно заслуга за което има 

провежданата аграрна политика в областта на инвестициите. 
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Туризъм 

 

Географското местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и 

удобните транспортни връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на 

територията на Природен парк Врачански Балкан. Туристическите продукти са свързани с 

алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки, 

екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан, 

предлагат идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за деца, 

които се съчетават с образователни програми. 

 

Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски къщи за 

развитие на селски туризъм. Тук както българските, така и чуждестранните гости могат да 

почувстват традиционното гостоприемство, да се възхитят на чудесната природа, да опитат 

вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина. 

 

Във Врачанският Балкан съществуват обособени зони за отдих с три хижи, стопанисвани от 

туристическо дружество Веслец - хижа Околчица, свързана с паметника на Христо Ботев, хижа 

Пършевица и хижа Леденика. Последните две хижи и множеството ведомствени бази в зоната 

за отдих Врачански балкан, в местността Горски дом и пещерата Леденика може да се свържат 

в обща урбанизирана зона за отдих и туризъм. Дължината й е близо 9 км. В северният край е 

пещерата Леденика. В центъра на зоната са разположени множество ведомствени почивни 

бази, а в южния край - хижа “Пършевица” и ски-писта с влекове за възрастни и деца. По този 

начин в удобна връзка с града се очертават три центъра за отдих и туризъм.  

 Комплекс Леденика - един от стоте национални туристически обекти. Трите ведомствени 

бази към него имат общо 139 легла и 200 места за хранене. Туристическата хижа е с 85 

легла; 

 Център за отдих Врачански балкан - основен за почивка с няколко ведомствени почивни 

бази с общо 488 легла и 420 места за хранене, профилакториум на АЕЦ ”Козлодуй” със 150 

места за хранене и 100 легла, множество бунгала, ски - база с две неработещи засега 

писти.  

 Местност Пършевица с перспектива за развитие като локален център за зимен спорт и 

туризъм.  

Има перспективи за развитие на организираният ловен туризъм в ДАР на Държавно 

лесничейство - гр. Враца, което разполага с 3 /три/ държавно ловни райони /ДЛР/ - Милин 

камък, Дъбника и Леденика. По поречието на р. Дъбника - предлага условия за отстрел на 

полудива патица, а наличните площи от селскостопански култури -  ловът на гривици, гургулици 

и пъдпъдъци. Намира се на 6 км от гр. Враца. 
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Инвестициите на Общината и в Общината 

Раздел. 4. 



Община Враца  
 

 
 

 49 

Инвестиции 

Община Враца създава благоприятни възможности за чуждестранните инвестиции в 

промишлеността, туризма, селското стопанство и други отрасли, а така също и в изграждането 

на подходяща инфраструктурата, която стимулира развитието на бизнеса. Голяма част от 

държавните и общинските фирми са приватизирани или са в процес на приватизация. Стабилен 

и бързо развиващ се частен сектор навлиза в търговията, общественото обслужване, 

хранителната промишленост, строителството и някои други сектори. 

 

По-важни чуждестранни инвестиции на територията на Община Враца 

 

Швейцария Белоизворски цимент вече е Холсим - България АД, собственост на швейцарската група 

Холсим от 1998 г. До момента в завода са инвестирани над 60 млн. евро за 

модернизация, подобряване на качеството и опазване на околната среда. През 2004 

година бяха вложени близо 3 млн. евро, част от които за нова инсталация за изгаряне на 

автомобилни гуми.  

Холсим - България постигна 40% ръст на производството и продажбите през 2004 година 

и придоби нова собственост. Обновеният циментов завод в Бели извор, е оценен и като 

едно от най-добре работещите предприятия в системата на швейцарската компания 

Холсим. В края на 2004 г. Холсим10
 стана собственик на плевенския циментов завод, като 

са купени близо 100% от акциите му. Ръководството предвижда да се оптимизират 

дейностите между двете предприятия край Враца и Плевен. Фирмата е придобила и 

косвения контрол върху дружеството за производство на бетон “Комарс” АД - Пловдив. 

Разрешителното е издадено от комисията за защита на конкуренцията, след като 

“Холсим” е купил мажоритарния пакет акции от “Хустикон-БВ” - Холандия. Циментовият 

завод край Враца осигурява работа на повече от 350 души заети в производството и още 

толкова са работещите в завода по договори за съпътстващи дейности. 

През 2005 г. са вложени още 15 млн. евро. През 2006 г. са вложени още 13 млн. евро 

Германия Първите чуждестранни инвестиции на територията на общината са от 1996 г. чрез 

създаване на смесеното предприятие между българската фирма ХИМКО и немската 

Месер - Месер Химко Газ ООД.  То е специализирано в производство и дистрибуция на 

индустриални, чисти и медицински газове. Успешно развива дейността си вече 10 години. 

 През 2001г., българската компания Видеолукс съвместно с Линднер България 

основават веригата: ТЕХНОПОЛИС - София, който е най-големият специализиран 

хипермаркет за бяла, черна и офис техника в България и региона на Югоизточна Европа.  

През 2005 г. врачанската фирма КОМПО и Технополис откриват хипермаркет във 
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Враца, стойността на инвестицията е около 5 млн.лв. и са разкрити 50 работни 

места. 

 Кауфланд – през 2005 г. закупи терен и през 2006 г. изгради хипермаркет. Разкрити 50 

работни места 

Италия През 1999 г. италианската компания TSC Srl. създаде поредното смесено предприятие, с 

основен предмет на дейност - производство на облекло, наречено Си Ти Ай ООД.  През 

2004 г. бе последвана от друга компания Родел/Р.Б.О., която изгради модерно 

предприятие за производство на бутиково облекло. Тя инвестира над 900 000 евро в 

производствени сгради и оборудване и разкри 80 работни места, с перспектива те да 

нараснат до 250 през следващите години. 

Холандия Булнед ООД е българо-холандско дружество, създадено също през 1998 г. за добив и 

обработка на материали от варовик (Врачанки камък). Успешно работи в продължение на 

8 години и осигурява работа на повече от 40 човека. 

Австрия През 2001 г. австрийската компания OMV изгради бензиностанция в град Враца за около 

2,5 млн. лв.  

През 2005 г. друга австрийска компания БИЛЛА изгради хипермаркет, в който 

инвестира 4,5 млн. лв. и разкри 50 работни места. 

Русия През 2003 г. беше изградена още една бензиностанция, собственост на руската компания 

Лук Ойл. 
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Инвестициите на Община Враца 

Община Враца участва в различни съвместни проекти с чуждестранни партньори. 

Инвестициите на Общината за периода от  1998 г. до 2003 г.  са в размер на 28 млн. лв. като от 

тях  2 млн. са собствени средства и 26 млн. лв. са привлечени по Европейски и чуждестранни 

програми. Общо реализираните проекти са 12 на брой.  По значими от тях са: Регионално депо 

за ТБО – Етап I; Красива България – Етап II –IV; Радиологичното отделение и Хирургически 

блок с операционна към Онко –диспансера; Рехабилитация на път II-15 Враца – Оряхово; 

Eкологична оценка МАТО/BG/9/1; Информационен център в Община Враца 

 

Реализирани проекти на Община Враца през 2004 г. 

През 2004 г. Община Враца изпълни 30 проекта по 7 програми на обща стойност 

2 309 293 лв. 

 НП “От социални помощи към заетост - 2004” на МТСП в Общината са реализирани проекти на 

обща стойност – 1 641 425 лв. 

 Програма “Красива България”  - извършен е ремонт на детски градини в ЦГЧ, ж.к."Дъбника", 

ж.к."Сениче", ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", СОУ "Васил Кънчов"на стойност 240 000 лв. 

 Програми на ААМР и ЕК – изпълнени са два проекта на общината, като в единият общината е 

партньор на ТПП – Враца. Общата стойност на проектите е 55 000 лв. Това са проекта за Квартални 

съвети и За всекиго частица от Европа. 

 Подобряване управлението на отпадъци в общини Враца и Мездра – Етап II, Проект, който се 

изпълнява от 2001 г. и чието изпълнение продължава и през 2004-2005 г. и е на обща стойност  

2 326 337 лв. 

 Програмата на Правителството за малките населени места  - в общината са разработени 25 

проекта на обща стойност  243 000 лв. От тях завършени са 15 бр. на обща стойност 145 600 лв. В 

началото на 2005 г. ще бъдат завършени и останалите. 

 Постоянната правителствена комисия за защита от наводнения, бедствия и аварии (ППКЗНБАК) 

– в Община Враца са разработени 7 бр. проекти, от които 2 не са одобрени (Изграждане на защитна 

подпорна стена в прохода Вратцата с дължина 150 м и Изграждане на мост - кв. Бистрец), 4 са 

одобрени и изпълнени и са на стойност 224 687 лв. 

 Програма Сократ – Коменски 1 – по нея работят общинските училища и училищата на територията 

на общината. Изпълнени са 3 проекта на обща стойност 21 000 лв. и един продължава да се 

изпълнява и през 2005 г. 

 Програма “Чиста околна среда” на МОСВ – реализиран е само един проект на стойност 1 930 лв. от 

ОУ”Васил Левски”. 

       

         Туристическата хижа                Реставрираната турска джамия            Детска градина  
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В Община Враца се работи по проекти още от 1998 г. когато стартира първият проект 

„Регионално депо за твърди битови отпадъци от населените места на общините Враца и 

Мездра”, който прераства във втори „Усъвършенстване на управлението на твърди битови 

отпадъци във общините Враца и Мездра” и завършва през 2005 г. Проектът е изпълнен с грант 

от Датската агенция за околна среда, Министерството на околната среда и водите и средства 

от бюджетите на общините Враца и Мездра. Тези проекти са и пример на междуобщинско 

сътрудничество и партньорство, което високи се цени в Европейския съюз.  

Следват проектите към Фонда за регионални инициативи, който през 2001 г. прераства в 

Социално инвестиционен фонд (СИФ), към които Общината спечелва 2 проекта 2000 – 2002 

г. (1) Радиологичното отделение към Онко -диспансера и 2) Хирургически блок с операционна 

към Онко –диспансера. През 2005 г. е одобрен и проекта за „Изграждане на дом за стари хора”, 

който се изпълнява в момента. Във СИФ очакват разглеждане още 2 проекта, които са 

подготвени през 2003 (Ремонт и реконструкция на ОДЗ 5) и 2006 г. (Основен ремонт на покрив, 

фасада и спортни площадки на СОУ „Хр. Ботев). 

От 2001 г. започва работата по Програма „Красива България”, която продължава и до днес. 

Привлечените средства по програмата до сега са в размер на 1,5 млн.лв. Ремонтираните 

обекти са 29 на брой, от които:  

7 училища (СОУ "Козма Тричков", НУ "Иванчо Младенов" , ОУ ”Васил Кънчов, ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий”, ОУ ”Давид Тодоров”, “Цвета Кръстенякова” 

детски градини, Дом "Майка и дете", Център за работа с деца 

2 площада (Македония и Христо Ботев),  

6 сгради паметници на културата (ъглова сграда на ул. “Лукашов” № 1 и ул. “Христо Ботев”; 

сграда на наследниците на Иван Ташев; къщата на Стефан Савов /Музикална школа/; 

Митрополитски дом; Районна ветеринарно-медицинска служба - Враца”; 

Исторически музей и художествена галерия; 

4 църкви – „Св. Възнесение”, Църквата "Св. Николай", "Св. 12 апостоли" 

Многопрофилна болница за активно лечение „Хр. Ботев” – Враца 

 

Програма ОСПОЗ – От социални помощи към осигуряване на заетост, на стойност над 3 

млн.лв. – Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” Общината работи вече 3 година по 

програмата и създава заетост на повече от 2000 безработни. 

В Европейските програми включваме финансираните проекти от Програма ФАР, Сократ - 

Коменски, Дания, Холандия, Европейската комисия, Фонд „Козлодуй”, Българо-гръцка 

програма. Проектите изпълнени само от Общината са над 20 бр. Особено внимание трябва да 
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обърнем на Програма ФАР, която е от предприсъединителните инструменти и реализираните 

по нея проекти са мярка за готовността на Общината да работи по Структурните фондове. По 

тази програма Община Враца има одобрени 2 проекта (Бизнес –инкубатора и Кулата на 

Мешчиите) и е партньор в реализацията на още 3 проекта (ТПП-Враца, Център Вела, 

сдружение „МОСТ”). Разработените проекти от 2003 г. до момента са - 12 бр. и в 4 бр. е 

партньор на друга организация. В едно проучване сред 209 общини, за периода от 2000 г. до 

2004 г. са направени следните изводи: Общините са разработили средно по 5.7 проектни идеи, 

представили са 2.6 предложения и имат средно едва по 0.7 успешни проекти по трите 

инструмента (ФАР, САПАРД, ИСПА). По-малко от половината (45%) от идеите на общините са 

развити в проектни предложения, а едва 13% от тях са одобрени в проекти.  

С Американската агенция за международно развитие (ААМР), Фондация за реформа в 

местното самоуправление (ФРМС), Фондация „Каунтърпарт”, Фондация „Уърлд Лърнинг”, 

Програма за развитие на ООН Общината е реализирала  5 проекта (Информационен център, 

Квартални съвети, Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини – 

Община готова за бизнес развитие, Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве, 

Създаване на обществен дарителски фонд ), като тяхната стойност се измерва не само във 

финансово изражение. Те са насочени към създаване на условия за публичност, прозрачност, 

подобряване на организацията на работа, обучения, подобряване на инвестиционния климат и 

изграждане на партньорство с частния сектор. 

Привлечени средства по програмите 2004—2006 г. 

През 2004 - 2006 г. Общината работи по 4 национални и 6 международни програми. Стойността 

на привлечените средства по всички програми, по които работи Общината, като главен 

изпълнител или като партньор и които са завършени през 2005 г. е около 6,6 млн.лв. Те са 2 

пъти повече от 2004 г. – 3,1 млн.лв. От тях 3,3 млн.лв. са за обходния път (ИСПА), който е и с 

най-голяма относителна тежест и има голямо значение за областния и общински център Враца 

- рехабилитацията на този път подобри транспортно-експлоатационните характеристики на 

трасето, повиши пропускателната способност и безопасността на движението. Следва 

програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, на стойност 1,6 млн.лв. и 

Красива България – 521 хил.лв. Привлечените от общината средства са 71 % от приходите с 

общински характер и 21 % от общия общински бюджет. 

Общият брой на проектите, които се изпълняват през 2006 г.  е 22, от които 12 бр. са 

завършени. Те са на стойност около 7,6 млн.лв. (с 23 % повече от 2005 г.), като в 3 от тях 

Общината е партньор на неправителствени организации и 10 броя са по национални програми. 

С най-голям относителен дял е проекта за „Преструктуриране на пилотни многопрофилни 

болници и развитие на спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до 

здравеопазване за уязвими групи от населението – МБАЛ – Враца”, на стойност 2,2 млн. евро, 

следван от Програмата от социални помощи към заетост – 2006 г. 
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2004. Привлечени средства по национални и европейски програми 

Европейски
27%

Други
0.5%

НП
12%

ИСПА
0%

ОСПОЗ
52%

СЕЙН
1%

КБ
8%

Общо 3,2 млн.лв.

 

2005. Привлечени средства по национални и европейски програми 

КБ
4%

ОСПОЗ
21%

ИСПА (МРРБ)
53%

НП
7%

Европейски
13%

Други
0.02%

СЕЙН
2%

Общо 6,2 млн.лв.

 

2006. Привлечени средства по национални и европейски програми  

ОСПОЗ
19%

ФАР (МБАЛ)
62%

КБ
6%

НП (СИФ)
5%

Други
0%СЕЙН

2%

Европейски
6%

Общо 7,6 млн.лв. Проекта "Преструктуриране на пилотна 

многопрофилна болница Враца и 
развитие на спешна медицинска помощ с 

цел подобряване на достъпа до 
здравеопазване за уязвими групи от 
населението" ще завърши през 2007 г.
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Общината изпълнява също други два големи проекта  - единият по Програма „Красива 

България”, а другият към Социално-инвестиционния фонд. Стойността на двата е проекта е 

приблизително 800 хил.лв. Проектът „Дома за стари хора” беше одобрен още през 2005 г., но 

финансирането му бе направено през 2006 г. Проектът „Фасадно оформление на МБАЛ Христо 

Ботев” е разработен и одобрен през тази година. Подобектите са 3 и са за ремонт на фасадата 

и дворното пространство на болницата. Около 40 трайно безработни лица са наети до 

приключване на ремонтните дейности. 

Проектите на неправителствения сектор и бизнеса в Община Враца 

За капацитета на една община се съди и по уменията й да разработва проекти в партньорство с 

неправителствения и частния сектор. Враца има силен неправителствен сектор, с голям опит в 

разработването на проекти по европейските програми. Тук трябва да споменем организациите 

и изпълняваните заедно с тях проекти: Търговско-промишлената палата (5 проекта), Дома на 

науката и техниката, Индустриална стопанска асоциация (1 проект), Фондация „Живот без 

дрога” ( 1 проект), Гражданско сдружение „Заедно за Враца” (1 проект), Център Вела (1проект), 

Регионалната занаятчийска камара, сдружение „МОСТ” (1 проект), клуб „Приятели на 

Врачански балкан” и др. 

През 2004 г. по Програма ФАР, по Бюджетна линия BG 0202.03 „Учене през целия живот”, и 

Бюджетна линия BG 0202.01 „Насърчаване на младежката заетост” общо са подадени 46 

проекта от фирми, НПО и община Враца и са одобрени 11 бр. или 24 %, което е едно много 

добро постижение и нарежда Община Враца на второ място в страната по одобрени проекти по 

Програмата, след София. 

Много добро е постижението и през 2005 г. по Бюджетна линия BG 2003/004.937.11.01 

„Алтернативна заетост”,  където са одобрени 21 проекта на малки и средни предприятия от 

Общината на обща стойност 1 млн.лв. Това също е безспорен успех за частния бизнес, който 

развива дейност на територията на Общината. 

Инвестиционни проекти на Правителството в региона 

Проектите на Правителството и държавните структури на територията на Враца и които са от 

изключително значение за цялостното развитие на региона: 

 Дунав мост 2 – Видин –Калафат, очаквана стойност 236 млн. евро 

 Е 79, разширяване и изграждане на допълнително платно – Ботевград – Мездра – етап 

проектиране 

 Обходен път Враца, втори етап – Оряхово – Е79 – ІІ-15 – етап проектиране. Първият 

етап на обходния път бе завършен през 2005 г., стойност – 3,3 млн. лв. 

 Преструктуриране МБАЛ „Христо Ботев” – 4,3 млн.лв 

 Проект на водния цикъл в Община Враца, ИСПА – 39 млн.лв 

 Модернизиране на жп линия София-Враца-Видин 
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Стратегическа програма за развитие на икономиката за периода 2004 – 2007 г. 

 

Стратегическата програма на Община Враца за развитие на икономиката през периода 2004 – 

2007 г. е приета  на 11.05.2004 г. от Консултативния бизнес съвет към Общинското ръководство 

и от Общинския съвет Враца с Решение N 95, взето с Протокол N 14/29.07.2004 г. 

 

 

Обща цел 

Устойчиво развитие на икономиката, подобряване на бизнес климата и създаване на 

условия за привличане на инвестиции. 

 

 

Основни подцели 

 

 Подобряване на условията за развитие на малкия и средния бизнес. 

 Намаляване на безработицата. 

 Увеличаване на финансовите ресурси и възможностите за решаване на приоритетните 

социални проблеми в здравеопазването, образованието и социалната инфраструктура 

на общината. 

 

Основни насоки за развитие на икономиката 

 

 Оптимизиране на местните регулативни режими и стимули /преференции/ за развитие 

на малките и средни предприятия и на занаятчийството. 

 Подобряване качеството, ефективността и публичността в управлението на общинската 

собственост, в т.ч. на дружествата с общинско участие. 

 Формулиране и осъществяване на дългосрочна секторна /отраслова/ икономическа 

политика на Общината – 1) промишленост; 2) земеделско производство – 

растениевъдство и животновъдство; 3) строителство; 4) туризъм. 

 Организационни, информационни, комуникационни и други мерки за повишаване на 

инвестиционната привлекателност на Община Враца. 

 Привличане на финансови средства за иновации и инвестиции в общинската икономика, 

в т.ч. и чрез намиране на нови източници – предприсъединителни фондове, програми на 

ЕС. 

 Подобряване на техническата структура и екологичната среда, като условие за развитие 

на бизнеса. 
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Фирми във Врачанска община представени в Интернет 
 

1. 3 С ЕЛЕКТРОНИКС http://www.3s-bg.com/ 

2. АГРОБИЗНЕС - АНТОВ ЕТ http://www.agro-business.com 

3. АГРОПОДЕМ 2001 http://www.agropodem_2001.street.bg/ 

4. АТАМАР http://www.atamar.vratza.com 

5. АТЛАЗ – В АД http://catalog.bg/branch.php?id=752 

6. АРТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД http://arteng-bg.com/ 

7. БОРСА ИМОТИ http://www.borsaimoti.com/ 

8. БУЛНЕД ООД http://www.limestone-bg.com/ 

9. ВАРОВИК ВРАЦА http://www.omda.bg/bulg/BUSINESS/vratsa.html 

10. В и К http://www.vik.vratza.com/ 

11. ВРАТИЦА АД http://www.vratitza.com 

12. ВРАЦА -СТАРТ АД http://www.otvaszavas.bg/Vrazastart.htm 

13. ВРАЦА -СТИЛ АД http://www.vratsastyle.hit.bg/ 

14. ВРЗ ВОЛА ЕООД http://www.vrzvola.com/ 

15. ВТОРИ ЮНИ АД  http://2june.hit.bg/ 

16. ГАЛАКСИ ПЛАЗА http://www.galaxy-plaza.com 

17. ГЕРГЬОВЧЕ ООД http://www.gergiovche.com 

18. ДРИЙММЕДИЯ http://www.dreammedia.org/ 

19. ДЪБ АД http://www.mebeli.info/go.idecs?i=8732 

20. ЕКОМЕТАН http://ekometan.hit.bg/ 

21. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ http://frodo.erp-pleven.bg/download/ 

22. ЕНЕРГОИНВЕСТ “РЕМОНТНА КОМПАНИЯ” АД 
http://www.business.bg/cgi-
bin/page.cgi?page=firm&id=697&srtype=1&branch=231 

23. ЗММ АД http://www.zmmvratsa.com 

24. ИНКОМС – ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА http://web.orbitel.bg/incoms/drujestva.html 

25. КАЛИ - 66 ЕТ http://www.kali-bg.com   

26. ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ЕООД http://www.lvmasters.com 

27. ЛИДЕР http://www.leadert.com/ 

28. M-REAL NET http://www.m-real.net/ 

29. МЕБЕЛИ ТОШЕВ http://www.toshevm63.com/products.htm 

30. МЕГАСОФТ ООД http://www.megasoft@bitex.com 

31. МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД http://www.messerchimco.bg/ 

32. МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ http://www.connect.bg/ 

33. МИРАЖ КОНСУЛТ http://www.mirajbg.com/index.php?town_id=19 

34. МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ООД http://www.metalkon.com/ 

35. МИКРОТЕСТ ООД http://www.microtest-bg.com 

36. ОМК - ХОЛДИНГ http://www.castingarea.com/fa/bg/omk-bg.htm 

37. ОПАЛ http://www.alinadesign.net/opal/index_bg.html 

38. ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО БУБАРСТВО http://unimedica.business.bg/cgi-bin/page.cgi?page=firm&id=73 

39. ПОЛИНЕЗА http://www.polineza.com/ 
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40. РМЗ ВРАТЦАТА ООД http://rms.vratza.com/ 

41. СИ ТИ АЙ КЛОТИНГ ТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНАЛ 
ООД 

http://www.cciib.bg/userinfo.php?id=1 

42. СОФИ http://sofi-brakes.com/ 

43. ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА АД http://www.vratza.com/dhc/ 

44. ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА http://tv.vratsa.bg/tvvratza/ 

45. ХИМКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД http://www.chimcom.com 

46. ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД http://holcim.business.bg/ 

47. ЦЕНТРОМЕТ АД http://www.centromet.com/ 

48. ЧЕХ ПЛАСТ http://www.chehplast.com/ 

49. ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ ООД http://www.wideprintedtextile.com/ 

Фирмите са подредени по азбучен ред.  
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Обща информация 

Банки във Враца 

На територията на Общината действат 18 банкови клона - Банка ДСК, ДЗИ БАНК, ОББ, 

Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, СЖ Експресбанк, Стопанска и инвестиционна 

банка, ТБ Биохим, ТБ “България инвест” АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Хебросбанк, 

Централна кооперативна банка, Про Кредит Банк, Общинска Банка, Пиреос Банк, Алфа Банк и 

Булбанк. 

Наименование Адрес Телефон 

Алфа Банк 
3000 Враца, ул. Иванка Ботева №10  
http://www.alphabank.bg  

(092) 68 25 60 

Банка ДСК 
3000 Враца , ул. Христо Батев №44  
http://www.dskbank.bg  

(092) 66 03 94 

Булбанк 
3000 Враца, ул. Лукашов №10  
http://www.bulbank.bg  

(092) 66 11 83 

ДЗИ Банк 
3000 Враца , ул. Иванка Ботева №22  
http://www.dzi.bg  

(092) 66 11 25 

Пиреос Банк 
3000 Враца, ул. Антим І №2 
http://www.eurobank.bg 

(092) 66 15 10 

Обединена Българска Банка 
3000 Враца, ул. Лукашов №2 
http://www.ubb.bg  

(092) 66 04 66 

Пощенска Банка 
3000 Враца , ул. Лукашов №1 
http://www.postbank.bg 

(092) 66 89 01 
(092) 66 89 02 

Първа Инвестиционна Банка 
3000 Враца , ул. Никола Войводов №1 
http://www.fibank.bg  

(092) 66 55 75 

СЖ Експресбанк 
3000 Враца, ул. Никола Войводов №10 
http://www.sgexpressbank.bg  

(092) 66 82 11  
(092) 66 82 22 

Стопанска Инвестиционна 
Банка 

3000 Враца , ул. Никола Войводов №18 
http://www.eibank.bg  

(092) 66 18 36 

ТБ Биохим 3000 Враца , ул. Стоян Кялъчев  №6 (092) 665 212  

ТБ България Инвест 
3000 Враца , ул. Раковски №20  
http://bank.allianz.bg  

(092) 66 31 37 

Интернешънъл Асет банк 
3000 Враца , ул. Искър 04 
http://www.feibbank.com  

(092) 66 00 37 
(092) 66 00 40 

Хеброс Банк 
3000 Враца , ул. М. Цветков №2 
http://www.hebros.bg  

(092) 66 50 52 

Централна Кооперативна 
Банка 

3000 Враца , Ул. Лукашов №5 
http://www.ccbank.bg/index.php  

(092) 66 25 39 
(092) 66 08 53 

Райфайзен Банк 
3000 Враца , Пл. Христо Ботев 
 http://www.raiffeisen.bg/  

(092) 66 88 33 

Прокредит Банк 
3000 Враца, ул. Търговска №1 
http://www.procreditbank.bg 

(092) 66 69 60 

Общинска Банка 
3000 Враца, пл. Христо Ботев №4а 
http://www.municipalbank.bg 

(092) 66 45 67 

 

Застрахователни компании 

Застрахователните компании, които имат офиси в общинския и областен център са: Алианц 

България, БулИнс, Булгарконтрол ЕАД, Булстрад, ДЗИ – Финансова група, Общинска 

застрахователна компания и др. 
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Комуникационни услуги 

 

Телекомуникации 

На територията на общината действат 4 мобилни мрежи: цифровите – Мобилтел, Глобул, 

Вивател и Мобиком (аналогова), и една стационарна - БТК АД.  

 

ИНТЕРНЕТ доставчици 

Интернет доставчиците са: БТК НЕТ ЕООД (www.Btc-net.bg),  Интернет България АД 

(www.internet-bg.net), Мобилтел ЕАД (www.mobiltel.bg), Интернет Сервиз Враца (www.isv.net,  

Цифрови системи ООД (www.digsys.bg/bg )., БИТЕКС.КОМ (www.bitex.com), Римекс ООД 

(www.rimex-ltd.com ), ЖАР Компютър  (www.jarcomputers.com), Лидер , TV Враца – M-real 

(www.tv.vratsa.bg/m-real)  

 
 

Българска телекомуникационна компания – БТК АД 
Централен офис: БТК АД, бул. Тотлебен 8, 1606 София 
Регионален офис: БТК АД, ул. Лукашов 1, 3000 Враца 

тел.: 0800 15 500 
www.btc.bg 

   

 

Хотели и ресторанти 

На територията на Община Враца има достатъчно средствата за подслон и места за 

настаняване: общ брой места – 980, в т.ч.  1) Места в средствата за подслон – 441; 2) Места в 

къщи за настаняване – 36; 3) Места в хижи – 289; 4) Места във ведомствена база – 205.  

 

Общият брой на местата за хранене и развлечения  е 3323, в ресторантите 1918 места и в 

заведенията за бързо обслужване 1405 места.  Броят на категоризираните заведения за 

хранене и развлечения и заведенията за бързо обслужване е 71, като ресторантите са 33 бр., а 

заведенията за бързо обслужване – 38 бр. 

 

В чертите на града и в близките околности се намират: хотел “Хемус” с 200 легла и 400 места 

за хранене в ресторанта към него, хотел “Туристически дом” с 140 легла и 320 места за 

хранене, първокласен ресторант “Чайка” с малка хотелска част, хотел “Дом на алпиниста” с 88 

легла и ресторант, хотел към Военния клуб също с ресторант, хотел “Раде”, хотел „Мира”, 

хотелски комплекс “Хъшове” и др. 
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Полиция 

Регионалната дирекция на вътрешните работи - Враца  

 

 
За информация  

Враца 3000  
Адрес: ул. „Полк. Буюклийски” № 10   

Телефони: 092/ 166; 092/ 62 21 81; 62 42 89 
Дежурен: 092/ 66 04 63  

Тел. 092-282 590, факс 092-282590 092-200 15 
Електронна поща:  

URL: http://www.vratsa.net/Police/Police.htm 
 

 

Районно полицейско управление 

 
За информация 

Враца 3000  
Адрес: ул. “Г. Бенковски” 10  

Телефони: 092/ 62 22 60; 69 23 80; 69 23 72; 69 23 82 
 

 

Пожарна 

 
За информация 

Враца 3000  
Адрес: ул. „Втори юни”  

Телефони: 092/ 160; 092/ 66 10 35 
  

 

 

Гражданска защита 

 
За информация 

Враца 3000  
Адрес: ул.  

Община Враца  - Телефони: 092/ 62 30 00; 62 46 03 
Област Враца - Телефони: 092/66 11 71; 092/66 11 91 

 
 

Митническо бюро  

 
За информация 

Враца 3000  
Адрес: Ул. “В. Кънчов” 86  

Началник - Телефони: 092/ 66 08 10 
Митнически инспектори - Телефони: 092/ 66 08 11 
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Автомобилни превозвачи 

 

 
“Товарен автотранспорт ” ООД – Враца 

автосервизи, автомивки, транспорт - автобусен 
Адрес: град Враца 3000; ул.”Мито Орозов” № 63 

Уравител: Венелин Веков 
тел: 092/4 95 38 

 
 
 

 
ЕТ ”Йолковица” 

Адрес: Град Враца 3000; Ул. “Климент Охридски” №13 
Управител: Валери Вълков 

Тел: 092/66 12 70 

 
 
 

 
“Интертекс” ООД 

Адрес: град Враца 3000; ул.”Ангел Кънчев” № 4, ап.2 
Управител: Д-р Георги Генински 

Тел: 092/66 10 32, 66 41 66; Тел./факс: 092/5 32 51; GSM: 0888/505 541 
e-mail:geninski@bitex.com 

 
 
 
 
ДЕСПРЕД АД 

Спедиторска дейност, автомобилен транспорт 
Адрес: град Враца 3000; ул.”Св. Кл. Охридски” № 13, ап.2 

Тел: 092/62 73 89, 62 05 43 
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Куриерски услуги 

 

 

DHL Worldwide Express 
Враца 3000, ул. Г.С.Раковски 41, ет. 2, офис 2 
Тел./Факс 092/ 660 420 
Мобилен 0887 229304 

 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД  
Куриерски услуги за страната и чужбина  
Враца  092/ 661 039 

 

БЛУ ЕКСПРЕС МЕЙЛ  
Куриерски услуги до всички населени места на България 
092/ 663 067 

 

D&D Express  
Courier and Airfreight 
088/ 962 169 

ЕКОНТ  
 

Куриерски услуги на територията на България 
088/ 359 079 

 

ИН ТАЙМ  
Logistic and Forwarding Services 
092/ 663 500 

 

СИТИ ЕКСПРЕС  
Експресни куриерски услуги 
092/ 22 068 

 

Спиди  
Градски куриер, експресни курирески услуги и доставки, карго и транспорт на 
територията на Република България от врата до врата 
092/ 66 57 32 

FedEx София, ул. Поручик Неделчо Бончев-гара Искър 
тел:02/9429400, 9783700; факс:02/9429422; 
Враца:  092/ 665 732 
e-mail marketing@fedex.com; Web адрес :www.fedex.com 
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Спортни клубове - лицензирани от Министерството на младежта и спорта  

 

 АК “Елит” – лека атлетика 

 АК “Враца” – лека атлетика 

 СК “Ботев” – баскетбол 

 СК “Ботев 93” борба 

 СК “Ботев” – водна топка 

 СК “Ботев” – волейбол 

 СК “Ботев 96” – лека атлетика 

 СК “Ботев” – спортна стрелба  

 СК “Ботев 92” – тенис 

 СК “Стрешеро” – спалеология, 

пещерно дело, алпинизъм 

 СК “Арис” 2000 – карате и бокс 

 СК “Сатори” – карате 

 СК “Басай” – карате 

 СК “Враца рейсинг” - картинг 

 СК “Враца” – шахмат 

 СК “Ипон” – джудо 

 СК “Сакура” – карате 

 СК “Тенис на маса” – тенис на маса 

 СК “Околчица” –делтапланеризъм 

 СК “Спартак” МВР 

 СК “Кум рьонг” – таекундо 

 СК “Империал” – културизъм 

 СК “Моделизъм”  - авто-моделни 

спортове 

 СК “Олимпиец” 

 СКПС “Ботев 2000” 

 КПС “Ботев” – плуване и водна топка 

 Клуб по спортни танци “Харизма” 

 Клуб по спортни танци “Ритъм” 

 Клуб по воден слалом “Скакля” 

 Бъги и мотор спорт 

 Вело Алпийски ски клуб "Хималаи" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           Плуване                                   Картинг                          Стрелба                    Джудо 
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Партньори на Община Враца 

Търговско промишлена палата  

 
3000 Враца, бул. ”Христо Ботев” №24 п.к. 267 

лице за контакти: Илиана Филипова 
тел. +359 92/66 02 71; 66 02 73; Факс:+359 92/62 63 08 

http://cci-eic-vratsa.bitex.com; e-mail: cci-vr@bitex.com 

 

Индустриална стопанска асоциация 

 
3000 Враца, ул. "Лукашов" 11 п.к. 212 

лице за контакти: Лиляна Нелова 
тел.: +359 92/ 66 56 85; факс: +359 92/ 66 54 46 

e-mail: isa_vr@mail.bg  

 
СНЦ “Дом на науката и техниката” Враца 

 
3000 Враца, ул. "Лукашов" 14 

лице за контакти: Евелина Васкова 
тел.: +359 92/ 62 03 20; факс: +359 92/ 62 25 56 
www.dnt-vratza.hit.bg; e-mail: dnt_vratsa@abv.bg 

 

АРИР /Агенция за регионално икономическо развитие/ 

 
3000 Враца, бул. ”Христо Ботев” №24 

лице за контакти: Мариела Петкова; тел. 092/660271; 665509 
факс: +359 92/ 626308 

e-mail: arir-vr@bitex.com, www.barda.bg 

 
Евро Инфо Център Враца 

 
3000 Враца, бул. “Христо Ботев” №24 
лице за контакти: Станимира Боцева 
тел. 092/660271; факс: 092/626308 

http://europe.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html; e-mail: cci-vr@bitex.com 

 
Регионална занаятчийска камара Враца 

 
3000 Враца, ул. “Георги Пенчев” №3; Дом на художника 

тел./факс 092/621022 
e-mail: rzk_vr@abv.bg  

 
 

           

              Търговско-промишлена палата     Дома на науката и техниката                     РАИР и ЕИЦ 
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ИЗТОЧНИЦИ: 

 

 Национален статистически институт – София, Териториално статистическо бюро - 

Враца 

 Стратегия за икономическо развитие на община Враца 2004-2007  

 Общинска стратегия 2000-2006 - Враца 

 Областен план за развитие на област Враца, 2000-2006  

 Програма за опазване на околната среда 2003-2010  

 Състояние и перспективи за развитие на земеделието в Община Враца 2003–2007 г. 

 Материали на Община Враца 

 Материали на ПП „Врачански балкан” 

 Снимки от интернет страниците на фирмите от Общината, собствени на Община 

Враца, от сайта www.visit.vratza.com   

 


