
Проект: “Преструктуриране на пилотни многопрофилни бол-
ници и развитие на спешна медицинска помощ с цел  

подобряване на достъпа до здравеопазване за уязвими  
групи от населението”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

 Подобряване качеството на живот на населението чрез намаляване 
смъртността, вторичните усложнения и уврежданията причинени при спешни 
медицински случаи, особено при членовете на етническите малцинства 
(ромското население) страдащо от сърдечно-съдови заболявания (инфаркт на 
миокарда, остра сърдечна недостатъчност и др.  

Изработване на модел за пилотни центрове за спешна медицинска по-
мощ в 2 областни многопрофилни болници за активно лечение. Мобилните 
центрове ще осигуряват 100% спешно медицинско обслужване за всички жи-
веещи в радиус на 100 километра от центровете. Специално внимание ще се 
обръща на представителите на етническите малцинства (особено ромското 
население).  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2006—2007 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 302 760 лв. 
ГРАНТ: 4 302 760 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 лв. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Осигуряване достъп до качествени медицински услуги, включително спешни 
медицински услуги, на членовете на етническите малцинства, със специален 
фокус към ромското население, инвалидитe и хора, живеещи в отдалечени 
райони.  



Проект: “Довършване изграждането на уличната канализаци-
онна мрежа на град Враца, подобект Канализация на кв. 

Медковец - югоизточно от “Медковско дере”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Изграждане на обект „Корекция на Медковско дере”. Проектът за корекция е 
свързан с проект „Канализация на кв. Медковец”, югоизточно от Медковско 
дере – Враца.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2005—2007 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 802 000 лв. 
ГРАНТ: 802 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 лв. 

ПУДООС 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Корекция на съществуващо дере, находящо се в чертите на гр. Враца, кв. 
Медковец. Предвиденият за корекция участък от дерето от бул. „Васил Кън-
чов” до Предбалкана е с дължина 1 170 м.  



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

След изпълнение на проекта региона и областта разполагат с модерен, добре 
оборудван и функционален медицински център, обслужващ хората с онколо-
гични заболявания.  

 
Проект: “Оборудване за Междуобластен диспансер за онко-

логични заболявания ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
  
Закупуване на нова и модерна медицинска апаратура за Междуобластния дис-
пансер за онкологични заболявания със стационар - Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 342 000 лв. 
ГРАНТ: 308 038 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 34 226 лв. 

БЪЛГАРО-ГРЪЦКА ПРОГРАМА 



Проект: “Социални услуги в замяна на  
нови работни места” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проект СЕЙН е инициатива на Министерството на труда и социалната полити-
ка, изпълнявана с подкрепата на Програмата на ООН за развитие. 
 Проектът цели да приложи в национален мащаб нов механизъм за устойчиво 
финансиране, управление, предоставяне и наблюдение на услугата в общ-
ността Социален асистент, като:  
1. Укрепва капацитета на общините в страната да съфинасират, възлагат и 
контролират услугата в общността Социален асистент  
2. Укрепва капацитета на неправителствените организации и частните достав-
чици в страната да извършват услугата в общността Социален асистент  
3. Укрепва капацитета на държавните институции да участват в съвместни 
партньорства с общините и частно-правните доставчици с цел ефективно и 
качествено предоставяне на услугата в общността Социален асистент . 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 272 160 лв. 
ГРАНТ: 226 800 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 45 360 лв. 

ПРОЕКТ “СЕЙН” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Служители от ДСП и ДБТ обучени да работят по новия регламент на 

НПАХУ, дейност Социален асистент; 
 Доставчици, регистрирани в Регистъра към АСП, обучени да предоста-

вят услугата Социален асистент; 
 Граждани в неравностойно социално положение с осигурен достъп до 

услугата в общността Социален асистент, предоставяна по проект СЕЙН 
и по НАПХУ  



Проект: НП „ОСПОЗ—Социален патронаж”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

 Осигуряване на заетост на трайно безработни и социално слаби лица 
обект на месечно социално подпомагане. 

 Повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, обект на 
месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотя-
ване и придобиване на професионална квалификация. 

 Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, 
чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и 
квалификацията. 

 Подобряване на стандарта на живот на безработните и социално слаби-
те, вследствие на осигуряване на заетост.  

 Подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението, 
чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструкту-
ра в региона. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 181 089 лв. 
ГРАНТ: 175 399 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 5 690 лв. 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Разкриване на работни места в дейности с траен характер за подобряване на 
условията на труд и работната среда на територията на предприятия без дър-
жавно и/или общинско участие и/или в дейности от основното им производст-
во. Разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на 
социални услуги. 



Проект: “Поддържане на инфраструктурата и комуникацион-
ната мрежа пред РИОСВ – Враца ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Целта на проекта е рехабилитация на паркова площ и обособяване на паркинг 
пред РИОСВ—Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  2 месеца 
НАЧАЛО: 01.09.2007 г. 
КРАЙ: 31.10.2007 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 525 622 лв. 
ГРАНТ: 52 622 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Изсичане на гъсто насадени дървета и храсти; 
 Направа на два малки паркинга с бетонови армирани решетъчни плочи; 
 Демонтаж на стари деформирани тротоарни плочи; 
 Почистване и грундиране на централната асфалтова площадка и алеи-

те; 
 Рехабилитация на тревни площи; 
 Монтаж на пейки и кошчета 



Проект: “Нови социални услуги в с. Паволче ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Новата сграда  подобри социалната инфраструктура в населеното място и 
задоволи редица потребности на местните жители. В нея има зала за младеж-
ки занимания, помещение за социален патронаж, обслужващ социално слаби 
хора, салон за провеждане на обществени прояви с осигурен достъп за хората 
с увреждания. Работниците, които наети по проекта бяха 14, а след приключ-
ването на строителството в сграда  работят 9 души.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12  месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 374 170 лв. 
ГРАНТ: 299 336 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 74 834 лв. 

СОЦИАЛНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  

ПОЛИТИКА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Изграждане на новопостроена сграда за предоставяне на социални услуги. 


