
Проект: „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители и провеждане на про-

цедурите. 

 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване 

на авторски надзор). 

 Упражняване на строителен надзор на обектите. 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите и проекта. 

 Осигуряване на информация и комуникация по проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, пред-

назначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заме-

нят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в 

общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община Враца ще се раз-

шири чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен 

тип за деца (ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обза-

веждане и оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: Преходно жи-

лище (ПЖ) за деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище (НЖ) с капацитет 6 

места. 

НАЧАЛО: 12.01.2018 г. 

КРАЙ: 29.10.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 815 049.67 лева  

ГРАНТ: 815 049.67 лева  

СЪФИФНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG16RFOP001-5.001-0022-C01 от 12.01.2018 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители и провеждане на про-

цедурите. 

 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване 

на авторски надзор). 

 Упражняване на строителен надзор на обектите. 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на дейностите и проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основна цел на проекта е  осигуряване на ефективна социална инфраструктура, пред-

назначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната 

среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до 

семейната среда в общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община 

Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и обо-

рудване на сграда за създаване на нови социални услуги: Център за обществена подк-

репа (ЦОП) с капацитет 100 места (до 4 места за спешно настаняване) и Дневен център 

за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 

30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. 

Конкретни цели:  

 Извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда за 

създаване на нови социални услуги: Център за обществена подкрепа и Дневен 

център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейст-

ва, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейната среда.  

 Осигуряване на равен достъп до услуги и подкрепа в общността на деца с тежки 

множествени увреждания и техните семейства . 

 Разширяване обхвата на социалните услуги на територията на община Враца;  

 Гарантиране правата на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в 

общността, която отговаря на индивидуалните му потребности;  

 Осигуряване на възможност за спешно настаняване на деца и/или семейства в 

риск. 

НАЧАЛО: 22.02.2018 г. 

КРАЙ: 09.09.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 751 499.99 лева  

ГРАНТ: 751 499.99 лева  

BG16RFOP001-5.001-0049-C01 от 16.02.2018 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Wi-Fi4EU”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подписване на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с Изпълни-

телната агенция за иновации и мрежи; 

 Избор на дружество изпълнител; 

 Подписване на договор с дружество, което ще изгради мрежите с точки за безп-

латен достъп до интернет; 

 Изграждане на високоскоростна безжична интернет връзка на оживени места 

като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки и здравни заведения;  

 Проверка от Агенцията на инсталациите (дали отговарят на специфичните изиск-

вания); 

 Поддръжка на мрежите. 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА 

Чрез WiFi4EU Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до без-

жичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като пар-

кове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи нався-

къде в Европа.  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

 Инициативата Wifi4EU е схема за подкрепа на предоставянето на безплатен ин-

тернет достъп на обществени места( обществени паркове, площади, библиотеки, 

здравни заведения, училища, музеи, помещения на публичната администрация). 

По този начин общностите ще се сближат в условията на цифров единен пазар, 

ще се повиши цифровата грамотност и ще се допълнят обществените услуги, 

предоставяни на тези места. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 19.12.2018 г. 

КРАЙ: 19.06.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 29 337,00 лева  

ГРАНТ: 29 337,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

Споразумение №INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/006604-009020 от 

19.12.2018 г.  

 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общи-

ните да отговорят на пандемията от COVID-19”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

С гранта са закупени 1500 предпазни маски за многократна употреба и 406 дезинфек-

танта, които са раздадени от доброволци към Местната активна група (МАГ) по Програ-

ма „РОМАКТ“. 

  

Успоредно с това е извършена дезинфекция на централни улици, площади и обществе-

ни площи от екипи на ОП „БКС“. Дезинфекциращите материали са закупени със средст-

ва по Програмата, а техниката и служителите, извършили дезинфекцията, са осигурени 

от Община Враца. 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА: 

 

В рамките на инициативата „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общини-

те да отговорят на пандемията от COVID-19” по Програма „РОМАКТ“ са предоставени 

безвъзмездни средства в размер на 2 549 евро за предприемане на спешни превантив-

ни или коригиращи действия за реагиране на избухналата пандемия Ковид-19 и влия-

нието й върху маргинализираните ромски общности на териториите на селата Девене, 

Баница и Тишевица в община Враца.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 01.05.2020 г. 

КРАЙ: 31.08.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 985,00 лева  

ГРАНТ: 4 985,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Проектът е създаден с идеята да подпомогне усилията на институции и организации за 

съвместно преодоляване на проблемите и трудностите в процеса на деинституциона-

лизация. Основната цел е свързана със социалното приобщаване на деца и младежи, 

настанени в резидентни социални услуги на територията на гр. Враца. С изпълнението 

на проекта ще бъдат подкрепени 36 деца и младежи до 29 г., настанени в ЦНСТ и Пре-

ходно жилище в гр. Враца. Проектът е съвместно изпълнен от Сдружение “Алианс Бал-

кани” и Община Враца.  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Разработване и прилагане на интегрирана програма за специализирана подкре-

па и арт-дейности за приобщаване на деца и младежи (настанени в Центровете 

за настаняване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на специализирана програма за компенсиране на 

двигателните трудности на деца и младежи (настанени в Центровете за настаня-

ване от семеен тип). 

 Разработване и прилагане на консултативно-мотивационна програма за активно 

приобщаване на деца и младежи (настанени в Преходно жилище). 

 Провеждане на курсове за дигитална компетентност и подготовка за държавен 

зрелостен изпит по БЕЛ за деца и младежи (настанени в Преходно жилище). 

 Организиране и провеждане на местни инициативи за социално приобщава-

не (събития в областта на изкуството, културата и спорта). 

Проект „Отвъд хоризонта” 

BG05M90P001-2.009-0019-C01 

НАЧАЛО: 01.06.2018 г. 

КРАЙ: 01.10.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 28 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 142 714,00 лева 

ГРАНТ: 142 714,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ:  0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Община Враца е партньор 



 

 

Проект: „Топъл обяд 2016” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Определяне на целевите групи;  

 Закупуване на хранителни продукти;  

 Осигуряване на топъл обяд. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основна цел на проекта е да се допринесе за постигането на общата цел на оператив-

ната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез 

подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, 

чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи. 

Целеви групи са: 

 Трапезария 1 - общо 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по 

реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 

грижат за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане - 10 

лица; 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за 

осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, нес-

вързани с трудова дейност - 35 лица;  

 Трапезария 2 - 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпома-

гане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат 

за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане - 10 лица; 3. 

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигу-

рителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвърза-

ни с трудова дейност - 35 лица. 

НАЧАЛО: 22.07.2016 г. 

КРАЙ: 25.09.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 334 547,95 лева  

ГРАНТ: 334 547,95 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

BG05MFOP001-3.002-0030-C03 от 22.07.2016 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

ОБЩИНА ВРАЦА 



 

 

Проект: “Целево подпомагане с топъл обяд Община Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Осигуряване и доставка на топъл обяд по домовете на 200 лица  и деца; 

 Подсигуряване на подкрепа и грижа за възрастни хора, в т.ч. лицата с увреждания, 

живеещи под прага на бедност и в социална изолация, в условията на пандемията 

COVID-19; 

 Осигуряване на балансирано хранене; 

 Продължаване и надграждане дейността на трапезариите в гр. Враца. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основна цел на проекта е да се допринесе за постигането на общата цел на оператив-

ната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез 

подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение, 

чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи. 

Целеви групи са: 

 Трапезария 1 - общо 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по 

реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 

грижат за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане - 10 

лица; 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за 

осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, нес-

вързани с трудова дейност - 35 лица;  

 Трапезария 2 - 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпома-

гане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат 

за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане - 10 лица; 3. 

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигу-

рителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвърза-

ни с трудова дейност - 35 лица. 

НАЧАЛО: 01.05.2020 г. 

КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 72 232,30 лева  

ГРАНТ: 72 232,30 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ФС01-0462 от 23.04.2020 г. / ФС01-8568от 25.06.2020 г./ ФС01-1244 от 

10.09.2020 г. 

Министерство на труда и социалната политика 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 

 Изпълнение на СМР в ЦПЗ;  

 Изпълнение на авторски надзор; 

 Упражняване на строителен надзор на обектите; 

 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 

 Публичност и визуализация на проекта; 

 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  качеството 

на живот, да   се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие, 

чрез  създаване  на  единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобра-

зена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в 

реализираните вече обекти.  

Конкретни цели: 

 Създаване на обновена градска среда; 

 Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на града; 

 Реконструиране  и  рехабилитиране на елементи на уличната мрежа; 

 Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализирането им; 

 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 575 000,00 лева 

ГРАНТ: 6 975 000,00 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 600 000 лева 

Проект: “Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централна-

та градска част на гр. Враца” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0005-C01 от 02.05.2017 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: Регионална програма за заетост на област Враца 2020 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Повишаване на заетостта и на трудовите умения на регистрирани в Дирекция „Бюрото 

по труда“ – гр. Враца, безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи, които нито се 

обучават, нито са заети, безработни лица над 50 – годишна възраст, безработни лица 

без или с ниска степен на придобито образование, включително от ромски произход, 

безработни лица с трайни увреждания, продължително безработни лица, неактивни 

лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

За 2020 г., бяха наети на длъжност „Общ работник“ 15 безработни лица, регистрирани в 

Дирекция „Бюрото по труда“ – гр. Враца. За място на работа са определени села, част 

от община Враца, като наетите лица подпомагат дейностите по почистване и облагоро-

дяване на конкретните населени места. 

Начало: 06.08.2020г. 

Край: 05.12.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 68 528,00  

ГРАНТ: 66 528,00 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 2 000,00 

Договор № 505 0460 20 31002/03.08.2020 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Полагане пенополистирол ХРS 20 мм по външни стени за изравняване на фаса-

дата; 

 Топлоизолация по фасадни стени, XPS - 10 см, вкл. лепило, стъклофибърна мре-

жа, крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили; 

 Топлоизолация XPS - 2 по страници на отвори, вкл лепило, стъклофибърна мре-

жа, крепежни елементи, шпакловка, ъглови профили; 

 Облицовка с гнайс по цокли и подпорна стена-фасада запад; 

 Направа топлоизолация тераса с ЕРS с дебелина 40 мм редена; 

 Доставка и полагане полиетиленово фолио; 

 Настилка от мразоустойчив гранитогрес - тераса. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

Основна цел на проекта е подобряване на облика на спортната инфраструктура в гра-

да, създаване на благоприятна среда за спорт и осигуряване на приятна и комфортна 

среда за спортуващи и персонал. 

 

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2019 

 

Договор №РД09-22 от 12.02.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 

НАЧАЛО: 03.2020 

КРАЙ: 31.12.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 221 704,00 лева 

ГРАНТ: 88 682,00 лева 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА   СПОРТНА 

ЗАЛА "ВЕСТИТЕЛ", ГР.ВРАЦА 

ОБЩИНА ВРАЦА 


