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Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

                               
 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА 
Договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-С065-256/15.01.2010г. 

 
“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на 

Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013” 
 
 
 
Обща стойност на проекта: 136 373 288,07 лв. 
Съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС: 98 818 893,59 лв. 
Съфинансиране от държавния бюджет: 24 704 722,42 лв. 
Съфинансиране от Община Враца (външен заем): 12 849 672,06 лв. 

 
 
Бенефициент по проекта: Община Враца 
Асоцииран партньор: „Водоснабдяване и канализация” ООД Враца  
 
Цели на проекта   
 
Общите цели на проекта са: 

-Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското 
екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и 
градски отпадни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално 
развитие; 

-Да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на 
икономическо развитие; 

-Да защити природните ресурси, които са база за развитие и 
конкурентоспособност. 
 
Специфична цел на проекта – да подобри конкретната ситуация във водния цикъл на 
гр. Враца посредством подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, 
обединени в интегрирана инвестиционна програма. 
 
Целите на инвестицията в част водоснабдяване са: 

-Да предоставя водоснабдителни услуги на потребителите, съгласно стандартите 
на Директива 98/83/ ЕЕС; 

-Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване 
на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии във 
водопреносната мрежа); 

-Да предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективната 
употреба на водните ресурси; 

-Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система. 
 
Целите на инвестицията в част канализация са: 
-     Да увеличи броя на населението, чиито отпадни води се отвеждат и пречистват в 
канализационната система съгласно изискванията на Директива на ЕС 91/271. 



- Да предотврати рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи 
септични ями и заустване на отпадни води в околната среда, чрез разширяване на 
канализационната мрежа към райони, които в момента не са свързани към 
канализационната система; 
-      Да предпази приемниците (р. Дъбника) от замърсяване в следствие от заустване на 
непречистени отпадни води; 
- Да рехабилитира част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки 
авариите и инфилтрацията; 
 
Задачи на проекта  
 
 - Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи – 
замяна на азбесто - циментови тръби с HDPE; 
 - Реконструкция и рехабилитация на съществуващи главни колектори І, ІІ, ІІІ, ІV 
и V, в гр.Враца. Съществуващите бетонови колектори ще бъдат заменени с HDPE 
тръби. 
 - Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа; 
 - Удължаване на колекторната мрежа в кварталите Подбалкански, Кулата и 
Бистрец, както и строителство на канализационни отклонения по градски улици, 
свързани с главните колектори; 
 - Рехабилитация на съществуващия стоманен водопровод, съпроводена с 
проучване, проектиране  и реконструкция на азбесто-циментовия трансмисионен 
водопровод от  язовир „Среченска бара” до гр.Враца; 
 - Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) с 
ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване  на 
стари сгради. Използваната технология е отстраняване на биогенните елементи чрез 
процес на пречистване с активна утайка с последваща аеробна стабилизация на 
утайката. Обновената станция ще има капацитет от 94 000 екв.ж. и ще отговаря на 
позволените стойности за заустване. 
 
Ключови индикатори за изпълнение (индикативни стойности): 
 
Удължаване канализационната мрежа 25,5км 
Рехабилитация на второстепенната кан.мрежа 13,1км 
Рехабилитация на съществуващи главни колектори 8,06км 
Рехабилитация на водоснабдителната мрежа 77,7км 
Рехабилитация на водопровода от яз.”Среченска бара” до Враца 33,3км 
Население, свързано към канализационната мрежа 100% 
Реконструкция на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води 
(ПСОВ),  94000 екв.ж. 

1бр. 

 
 
 
Изпълнението на проекта предвижда: 
 
Договори за строителство: 
 -     Договор за реконструкция на ПСОВ - Жълта книга по ФИДИК;  
 -  Договор за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и 
удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца – етап 1- Червена книга по 
ФИДИК; 
 - Договор за реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и 
удължаване на канализационната мрежа на гр.Враца – етап 2- Червена книга по 
ФИДИК; 
 - Договор за рехабилитация на съществуващ стоманен захранващ водопровод и 
реконструкция на захранващ водопровод от азбесто-циментови тръби от яз. „Среченска 
бара” до гр. Враца - Червена книга по ФИДИК; 



 
Договори за доставки: 
 -     Доставка на оборудване  
 
Договори за услуги: 

- Договор за Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за 
строителство по ФИДИК;  

- Договор за Техническа помощ за Звено за изпълнение (ЗИП) на Интегриран 
проект за водния цикъл на град Враца  

- Договор за Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на 
проект № 58111-65-256 Интегриран проект за водния цикъл на град Враца, 
ОП „Околна среда 2007 - 2013”; 

- Договор за одит по проекта; 
- Договор за проучване и проектиране на захранващ водопровод от 

яз.”Среченска бара” до гр. Враца. 
 
Очаквани резултати от проекта 
Изпълнението на проекта  (и в част водоснабдяване, и в част канализация) ще доведе до  
следните резултати и ползи:  

От гледна точка на подобренията в техническата екологична инфраструктура: 
 оптимизиране на пречиствателните процеси в  ПСОВ;  
 постигане на ефективност в работата на съоръженията на ВиК системата;  
 намаляване на техническите водни загуби в разпределителната мрежа;  
 намаляване на инфилтрацията в канализационната система ;  
 увеличаване на свързаността към канализационната система. 

От екологична гледна точка: 
 преустановяване на здравните рискове - намаляване на риска от 

замърсяване на р. Дъбника, воден приемник на станцията за отпадни води; 
 преустановяване на директните изливания на непречистена отпадна вода 

в прилежащи приемници; 
 подобряване на екосистемите;  
 допринасяне за намаляване на замърсяването в трансграничните региони. 
 намаляване здравословния риск върху човешкото здраве, особено на 

населението, живеещо в близост до ПСОВ; 

От социална  гледна точка: 
 подобряване на качеството на ВиК услугите за населението чрез 

оптимизиране на ВиК системата и подобряване на жизнените условия 
като цяло; 

 свързване на населението към мрежата за отпадни води и превенция на 
инфилтрирането на вода в системата за отпадни води; 

 създаване на нови работни места и значително подобряване на работните 
условия на експлоатационния персонал; 

 внедряване на съвременни технологии, автоматизация на процесите и 
осигуряване на специализирано обучение за експлоатационния персонал; 

От икономическа гледна точка: 
 подобрена ефективност във ВиК системата посредством намаляване на 

разходите за експлоатация и поддръжка на нейните елементи; 
 създаване на възможност операторът да генерира достатъчно собствени 

средства, които да инвестира в последващо подобряване на елементи от 
съществуващите системи; 



 принос към постигане на устойчиво развитие на региона чрез създаване 
на предпоставки за икономически и социален подем. 

От гледна точка на изпълнението на политики: 
 съблюдаване на екологичните стандарти, както и националните, и 

европейски политики в сектор води; 
 принос към оптимизирането на управлението на водния сектор като цяло; 
 принос към постигане на ангажиментите, поети от България в 

преговорния процес, в дължимия срок. 
 

 
Продължителност на Интегриран проект за водния цикъл на град Враца 

 
Продължителността на Интегриран проект за водния цикъл на град Враца е 72 
месеца, считано  от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова 
помощ – 15.01.2010 год. 

 
Организация на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град 
Враца 
 
За целите на изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на град Враца се 
създава Звено за изпълнение на проекта (ЗИП).  
 
Информация за контакти:  

Тел./ Факс:  092/ 62 95 61- Директор ЗИП; 
Тел. 092/ 62 42 65 – Експерти ЗИП. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на 
Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.  


