
В следствие на разразила се гръмотевична буря, придружена с проливен дъжд, разразила се на 31.07.2014 г. и на 
01.08.2014 г. са нанесени щети върху общинската инфраструктура и язовирите на територията на Община Враца. При-
чинените материални щети са на стойност 5 771 281,00 лв., разпределени съответно за инфраструктура 4 829 642,00 
лв. и за язовири – 640 767 лв. Щетите се изразяват в разрушена пътна инфраструктура (на места 100% разрушени 
улици, пропадания и свлачища), разрушени мостове и пасарелки, нарушени отводнителни канали, задръстени речни 
корита и канали и разрушени и/или повредени преливници на язовири. От Междуведомствена комисия за възстановява-
не и подпомагане към Министерски съвет са одобрени следните дейности: 

Аварийно укрепване на разрушена част на мост на път ІV-13011, на изхода на с.Три кладенци, в посока с. Девене; 

Възстановяване на парапет на метална пасарелка, с.Веслец; 

Основен авариен ремонт на мостово съоръжение до детска площадка, с. Мраморен; 

Възстановяване на пешеходен мост на ул."Волга", с.Девене; 

Възстановяване на водосток на пътя за сметището, с.Власатица; 

Ремонт на крилна стена на мост на р.Скът в с.Горно Пещене; 

Възстановяване на пешеходен мост на ул."Тунджа", с.Девене 

Възстановяване на ул."Елин Пелин", с.Голямо Пещене; 

Възстановяване на плочест водосток 1000/1000, с.Горно Пещене; 

Основен авариен ремонт на транспортно мостово съоръжение - водосток, с.Оходен; 

Възстановяване на плочест водосток с. Бели извор; 

Основен авариен ремонт на транспортен мост (водосток) до гробище с.Мраморен;  

Възстановяване на ул. „Иван Вазов”, с.Голямо Пещене;  

Основен авариен ремонт на транспортен мост - централен, с.Оходен;  

Възстановяване на пешеходен мост, с.Голямо Пещене;  

Основен авариен ремонт на 2 бр. пешеходни мостове над р.Скът, с.Оходен;  

Възстановяване на ул.”Васил Левски”, с.Голямо Пещене;  

Възстановяване на мост 1 на ул.”Родопи”, с.Девене;  

Възстановяване на мост на ул.”Георги Димитров”, с.Девене;  

Основен авариен ремонт на пешеходен мост, с.Косталево  

Възстановяване на полочест водосток с отвор 3,5 м и дължина 6,00 м, с.Веслец;  

Възстановяване на метална пасарелка, с.Вировско;  

Възстановяване на метална пасарелка над р.Скът, с.Горно Пещене;  

Възстановяване на тръбен водосток, с.Веслец;  

Възстановяване на тръбен водосток Ф 800, с.Вировско;  

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушен тръбен водосток Ø800, с.Горно Пещене;  

Възстановяване на мост 2 на ул."Родопи", с.Девене;  

Възстановяване на полочест вадасток с отвор 6,5 м и дължина 6,00 м, с.Веслец;  

Възстановяване настилка и мост на ул. "Рила", с.Девене;  

Аварийно укрепване и възстановяване пътна настилка на ул."Йордан Лютибродски", с.Горно Пещене; 

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна настилка на ул. "Люлин", с.Горно Пещене;  

Основен авариен ремонт на мостово съоръжение на входа на с.Мраморен;  

Протоколи 1 и 5 от 2014 г. 

НАЧАЛО: 2015 г. КРАЙ: 2018 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 542 438,22 лева  

Проект: “Отстраняване на щетите от наводненията през 2014 г. ” 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет 



КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”  

Проект: “Екологичен кът за спорт и отдих” с. Три кладенци 

Договор №12213 от 19.06.2018 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 Запознаване на младежите и живущите с опазването на околната 
среда; 

 Формиране на навици за опазване и поддържане на природната 
среда; 

 Поставяне на спортни съоръжения за фитнес на открито с цел пре-
венция на воденето на уседнал начин на живот и последствията от 
това; 

 Опазване на Екологичния кът за спорт и отдих като привлекателно 
място; 

 Чиста и здравословна околна среда; 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Почистване на терена; 

 Заравняване на терена където ще се изгради екологичния кът за 
спорт и отдих; 

 Поставяне на съоръженията  и пейки около него; 

 Изграждане на беседки и спортни съоражения; 

 Обновяване на зелените площи; 

 Залесяване на терена с плодни дръвчета и цветя. 

НАЧАЛО: 19.06.2018 г. 

КРАЙ: 31.10.2018г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 9 355,55 лв. 

ГРАНТ: 9 355,55 лв. 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лв. 

ОБЩИНА ВРАЦА 



КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2018 г.”  

Проект: “Спортна площадка” с. Згориград 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 Привличане на местните жители към идеята за чиста и здравословна 

околна среда; 

 Формиране на нов тип отношения и разбиране-за опазване и поддър-

жане на общите пространства и природата като цяло; 

 Избягване на последващи замърсявания; 

 Изграждане и поддържане на зона за отдих и място за забавление на 

децата и младежи с доброволния труд на жителите. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Почистване на обекта и извозване на отпадъците до съществуващо 

депо(с доброволен труд на местните жители и средства на Кметство-

то); 

 Озеленяване на част от площта –около монтираните уреди ще бъдат 

залесени 5 броя иглолистни дървета –ТУЯ със средства на Кметство-

то; 

 Премахване на стари и опасни съоражения от детска площадка; 

 Закупуване и монтиране на фитнес уреди; 

 Закупуване и поставяне на пейки и кошчета за отпадъци след при-

ключване на проекта(със средства на Кметството). 

НАЧАЛО: 10.07.2018 г. 

КРАЙ: 30.11.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 10 000,00 лева 

ГРАНТ: 10 000,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор №12415 от 10.07.2018г. 



Проект: Регионална програма за заетост на област Враца 2018 г. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Повишаване на заетостта и на трудовите умения на регистрирани в Ди-

рекция “Бюро по труда”-гр.Враца, безработни младежи до 29 години,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, безработ-

ни лица с трайни увреждания, продължително безработни лица, неак-

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

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

Чрез проектното предложение по Регионална програма за заетост, ще се 
осигури заетост на 20 безработни за общо 120 човекомесеца, разпреде-
лени, както следва: 

-Обект “Етнографско-възрожденски комплекс”, град Враца-1 безработно 
лице, за срок от 6 месеца; 

-Обект “Антично селище и средновековна крепост Вратцата в местност-
та Градище”, Община Враца-2 безработни лица, за срок от 6 месеца; 

-Общинско предприятие БКС, град Враца-10 безработни лица, за срок от 
6 месеца; 

-Обект “Праисторическа крепост”Оходен-Валога”, село Оходен, община 
Враца-3 безработни лица, за срок от 6 месеца. В периода 01.06.-15.09., 
наетите лица ще изпълняват дейности на определения обект, а в перио-
дите,в който не се изпълняват дейности свързани с разкопките осъщест-
вявани на обекта, те ще бъдат разпределени в помощ на кметството в 
село Оходен. 

Начало: 01.06.2018 г. 

Край: 30.11.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 79 071,00 лева 

ГРАНТ: 79 071,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Заповед № РД01-191/12.03.2018 г. 



Проект: „Създаване на център за интегрирани комплексни социални ус-

луги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за 
хора с увреждания и техните семейства в община Враца; 

 Подбор на потребители на социални услуги, изготвяне на индивидуални 
оценки на потребностите и включването им в проекта; 

 Стартиране предоставянето на интегрирани комплексни социални услуги 
за потребителите. Интегрирани здравно-социални услуги;Социални 
асистенти; Подбор на лицата предоставящи услугата социален асистент; 
Иновативни услуги - административни и информационни услуги в общ-
ността и разработване на социална услуга – „Виртуален социален асис-
тент“; 

 Закупуване на уеб базирана социална платформа. Разработване на ино-
вативна социална услуга – „Виртуален социален асистент“; 

 Провеждане на 12 консултативно - информационни и кръгли маси на те-
ма: Професионално информиране и консултиране. Подобряване на дос-
тъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара 
на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, полагащи 
грижи за хора с увреждания от семейството си. 

 Обучение на икономически неактивни лица, полагащи грижи за зависими 
членове или хора с увреждания от семейството си; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване качеството на живот и достъпа на услуги за 
социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и 
здравни на хората с увреждания и икономически неактивните лица, които по-
лагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Враца. 

Специфичните цели са: 

 Създаване на център за осигуряване на интегрирани комплексни соци-
ални услуги за хора с увреждания и техните семейства; 

 Предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на 
лица, полагащи грижи за близките си с увреждания; 

 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите 
групи, според тяхната индивидуална потребност - консултиране, меди-
цинска, социална, образователна и психологическа подкрепа с цел по-
добряване на достъпа до пазара на труда; 

 Предоставяне на иновативни социални услуги за хора с увреждания и 
техните семейства; 

 Осигуряване на възможности за професионално обучение и заетост на 
икономически неактивни лица. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 12.04.2017 г. 

КРАЙ: 12.12.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 388 471,78 лева  

ГРАНТ: 388 471,78 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ДБФП BG05M9OP001-2.005-0072-С02 от 12.04.2017 г. 

Процедура BG05M9OP001-2.005 Активно включване 



Проект: „Осигуряване функционирането на националната мрежа 

от 27 областни информационни центрове”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Текуща издръжка на ОИЦ. 

 Извършване на текущ ремонт на ОИЦ. 

 Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване и/или осигуряване на 
моторни превозни средства (МПС) за нуждите на ОИЦ. 

 Разработване и/или разпространение на информационни материали. 

 Организиране, провеждане и участие в публични информационни съби-
тия; 

 Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Целта на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на 27те област-
ни информационни центъра, в т.ч. на ОИЦ - Враца. Проектът ще надгради пос-
тигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на 27те ОИЦ и цели 
да повиши информираността на гражданите, достъпността до информация и 
популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 
2014-2020. Във връзка с постигане на част от целите на приоритетна ос 4 на 
ОП „Добро управление“ и националните стратегически документи за програ-
мен период 2014-2020, ОИЦ ще предоставя следните безплатни услуги:  

 Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Спо-
разумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ; 

 Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-
финансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконфе-
ренции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на об-
ластта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатства-
не по отворени процедури;  

 Разпространение на информационни и рекламни материали относно 
целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в Бълга-
рия; 

 Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на ОП и 
работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация 
на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 13.12.2015 

КРАЙ: 31.12.2018 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 37 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 315 000 лева  

ГРАНТ: 315 000 лева  

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ДБФП BG05SFOP001-4.001 –0024-С01 от 24.02.2016 

Оперативна програма „Добро управление“  


