
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 43 

от 22.12.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 537 

 

 

ОТНОСНО: Подготовка на проект по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: «Подкрепа за 

подобряване на градската среда» 

 

ОБЩИНСКИЯТ   СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие Община Враца да кандидатства по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009: „Подкрепа за 

интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” за 

максималния размер на гранта от 5 млн.лв. и съфинансиране в размер на 5 % и 

декларира, че предназначението на посочените по-долу обекти, няма да бъде 

променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта. 

 

• Паркоустрояване на обществена зелена площ в ж.к. „Дъбника”, кв. 124, 

УПИ III; 

• Велоатракцион в кв. 234, УПИ III – спортен комплекс „Хр. Ботев”, п.и.5 – 

400 кв.м; 

• Ремонт, реконструкция и доставка на нови съоръжения на детски площадки, 

описани в приложен списък - Детските площадки в гр. Враца; 

• Реконструкция на зелените площи в пешеходна зона на гр. Враца – ул. 

„Никола Войводов” (затревяване, засаждане на фиданки и декоративни 

храсти) – по изготвен Технически проект; 

• Рехабилитация на улици и тротоари в гр. Враца (изграждане на велосипедни 

алеи – велоалеята до Ученическия комплекс) – по изготвен технически 

проект; 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    

               Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

        

                 /Ел.Георгиева/  

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Проект по оперативна програма "Регионално развитие", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие” 

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”  

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и 

устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” 

 

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ 

№ № и местоположение на площадката 

1 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №1, намираща се в 

междублоково пространство ул.А.Константинов и 

ул.Ал.Стамболийски 

2 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №2, намираща се на 

ул.Морава и бул.Демокрация 

3 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №3 ул.Арда  

4 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №4, намираща се зад 

бул.Н.Войводов 19 и Понора 

5 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №6, намираща се на 

бул.В.Кънчов  - след бензиностанция Лукойл ІІ 

6 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №8, намираща се на 

ул.Кирил и Методий №37 

7 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №11, намираща се в 

ж.к.Дъбника зад бл.3 

8 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №12, намираща се в 

ж.к.Дъбника между бл.6 и бл.3 

9 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №15, намираща се в 

ж.к.Дъбника между бл.16 и бл.147 

10 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №16, намираща се в 

ж.к.Дъбника между бл.142 и бл.9 

11 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №20, намираща се в 

ж.к.Сениче между бл.50 и бл.52 

12 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №24, намираща се в ж.к. 
Дъбника бл.104 

13 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №25, намираща се в 

ж.к.Дъбника  пред бл.35 

14 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №26, намираща се в 

ж.к.Дъбника между бл.139 и бл.36 

15 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №28, намираща се в 

ж.к.Дъбника до бл.39 

16 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №40, намираща се на 

ул.Н.Вапцаров 1 

17 
 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №56, намираща се в 

ж.к.Младост  пред бл.7 

18 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №57, намираща се в 

ж.к.Младост  зад бл.6 

19 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №60, намираща се в 

ж.к.Младост зад бл.2 и бл.3 

20 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №62, намираща се в 

ж.к.Младост -централна - 8,9 и 10 

21 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №76, намираща се на 

бул.Н.Войводов 1 и ул.С.Врачански 4 

22 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №80 , намираща се на 

пл.Левски 

23 
 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №82, намираща се на 

ул.Подбалканска №51 

 

 


