
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Враца- с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен 
период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

  
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България 

 

 

Пресинформация 

По проект “Община Враца- с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен 

период” с Бенефициент – Община Враца, номер на ДБФП BG161PO001/5-02/2012/010 

Общата цел на проекта е укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успешно участие 

в изпълнението на ОПРР ( Региони в растеж) за периода 2014 – 2020 г. и усвояване на финансовите 

ресурси по структурните фондове с цел устойчиво и интегрирано градско развитие на Враца, която е в 

съответствие с целта на Операция 5.3: “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”. 

Стойността на проекта е 550 000,00 лв. , срок за изпълнение – 18 месеца – до февруари, 2015 г. 

Обекти, включени в проекта са: Интегриран градски транспорт на гр. Враца; Централна 

пешеходна зона от ул. “ Поп Сава Катрафилов” до площада на жп гара, в т.ч. и ул. “Търговска”; 

Обществен парк “Руски”; Исторически музей Враца; Драматично- куклен театър Враца; Община Враца, 

Концертна зала и регионална библиотека “Христо Ботев”; Младежки дом, както и следните 3 училища: 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство; ПМГ “Акад. Иван Ценов”; СОУ “Отец 

Паисий”. Освен досега изброените сгради обект са и 3 ЦДГ (ЦДГ “Дъга”; ЦДГ “Щастливо детство”, ЦДГ 

“Европейчета”, база 1 и 2) и 7 ОДЗ (ОДЗ “Единство, творчество, красота”; ОДЗ “Българче”; ОДЗ 

“Звънче”; ОДЗ “Зора”; ОДЗ “Радост”; ОДЗ “Знаме на мира”). 

Като резултати от проекта могат да бъдат очаквани: Изготвено пред-инвестиционно проучване 

за цялата система на градския транспорт с вариантни решения за разширяване на тролейбусната мрежа в 

града и рехабилитация на съществуващата контактна мрежа и оптимизиране на автобусния транспорт; 

изготвен работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца; финансов анализ/анализ разходи 

- ползи за цялата система на Интегриран градски транспорт; Изготвен работен проект за Реконструкция 

на централна пешеходна зона; Изготвен работен проект за Реконструкция на обществен парк “Руски”; 

Изготвени 17 броя технически паспорти и енергийни обследвания на съществуващи сгради; Оценка на 

съответствието на инвестиционния проект; Изготвени работни проекти по реда на чл.169 от ЗУТ за 

обектите; Информираност на обществеността относно целите и резултатите от проекта и финансовия 

принос на Европейския фонд за регионално развитие и на българската държава. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/5-02/2012 ”В подкрепа на следващия програмен период”. 


