
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Интегриран градски транспорт на Враца - пред-инвестиционно проучване - 

ПИП, Финансов анализ;  
 Изготвяне на работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца; 
 Изготвяне на работен проект за Реконструкция на централна пешеходна 

зона от ул. „Поп Сава Катрафилов” до площада при ж.п. гарата, в т.ч. и ул. 
Търговска; 

 Изготвяне на работен проект за Реконструкция на обществен парк Руски в 
ЦГЧ на гр. Враца; 

 Изготвяне на технически паспорта на  17 съществуващи общински сгради; 
 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи 

общински  сгради; 
 Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване 

на  17 общински сгради; 
 Информация и публичност; 
 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Общата цел е укрепване на проектния капацитет на Община Враца за успеш-
но участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) за периода 2014-2020 
г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устой-
чиво и интегрирано градско развитие на Враца, която е в съответствие с целта 
на Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР". 
Специфичните цели на проектното предложение са: 
 Техническа помощ за разработване на готови (зрели) проекти, в пълна сте-

пен на готовност, с които Община Враца да кандидатстване за финансиране 
в следващия програмен период 2014 – 2020 по ОПРР; 

 Създаване на списък с готови работни инвестиционни проекти за кандидатс-
тване в рамките на ИПГВР на Враца.  

Ще бъдат разработени инвестиционни проекти (project pipeline), с които Общи-
на Враца - център на агломерационен ареал, ще има възможност да кандидат-
ства за финансиране и реализиране на проекти за устойчиво и интегрирано 
градско развитие. Готовите инвестиционни проекти ще бъдат насочено към 
подобряване на градската среда, интегрирания градски транспорт на Враца и 
устойчивото енергийно обновяване на общинската образователна, културна и 
социална инфраструктура в трите зони за въздействие по ИПГВР на града. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 29 месеца 
НАЧАЛО: 14.08.2013 
КРАЙ: 14.01.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 379 785.54 лева 
ГРАНТ: 379 785.54 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Община Враца с готовност за изпълнение на проекти 
през  следващия програмен период” 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012/010 

Този документ е създаден в рамките на проект “Община Враца - с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен период”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

http://www.bgregio.eu/


Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR 
STUDENT” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Изпълнение на пилотен образователен модул чрез предварително обучени 

учители по различни предмети в избрани начални и средни училища и об-
мяна на опит по „DEAR STUDENT” сред образователни институции и учите-
ли. 

 Прилагане на „DEAR STUDENT” дейности за ученици в начални и основни 
училища. 

 Осведомителни конференции и материали, които  да разпространят резул-

татите. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Укрепване на връзката между местните власти,  гражданското общество и об-
разователните институции с цел насърчаване съгласуваността на обществе-
ните образователни политики с устойчивите процеси на човешкото развитие. 
 
Специфични цели:  
 Утвърждаване  ролята на местните власти като катализатор за устойчиви 

промени в техните общности чрез укрепване на техния капацитет за насър-
чаване на дейности за развитие на образованието. 

 Насърчаване включването на ученици от начални и средни училища като 
активно гражданство и в развитието на ангажиращо образование. 

 По-ефективно сътрудничество, засилване на съвместните действия и улес-
няване на структурния диалог между мрежите на гражданското общество и 
местните власти, в рамките на техните организации и с европейските инсти-
туции. 

 
Водеща организация: FAMSI-Испания 
Партньори: FELCOS-Италия, Фондация „Пайдея”-България, IN LOCO-

Португалия, APEL -Румъния, FPMCI-Италия, Caritas- Румъния, Община Враца, 

Община Димитровград, Община Sao Bras de Alportel-Португалия, Окръг Vuko-

var-Strijem-Хърватия, Institute for self government-Хърватия, Асоциация на об-

щините в Румъния. 

Договор: DCI-NSAED/2012/287-936  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 01.03.2013 г. 
КРАЙ: 28.02.2016 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 25 474,30 лева 
ГРАНТ: 25 474,30 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 % 

EUROPEAN COMMISSIONEUROPEAN COMMISSION   
NonNon -- State Actors and Local  Author i t ies in De-State Actors and Local  Author i t ies in De-
velopmentve lopment   

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект: „Нови възможности за грижа” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Организация и управление на Проекта; 
 Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат -

потребителите на услугата; 
 Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицинс-

ки специалисти; 
 Обучение на личните асистенти; 
 Предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и осигуряване на 

достъп до здравни услуги; 
 Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супер-

визия па наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата; 
 Информиране и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален 
тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с ув-
реждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообс-
лужване и създаване на възможности за социално включване. 

Целеви групи са: 

  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

 Семейства на деца, с увреждания; 

 Самотно живеещи тежко болни лица. 

 

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 
«Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира 
изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 
64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. 

 

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Глав-
на дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 
общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 ра-
йона. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 13 месеца 
НАЧАЛО: 24.03.2015 
КРАЙ: 24.04.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 34 920 лева  
ГРАНТ: 34 920 лева  

Партньорско споразумение от 24.03.2015 г. 

Агенция за социално подпомагане 
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  

 „Нови възможности за грижа”  



Проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 
 Закупуване на хранителни продукти. 
 Осигуряване на топъл обяд. 
 Предоставяне на съпътстващи мерки. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Основна цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, 
чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално 
лишение. 

 

Община Враца ще реализира дейностите по предоставяне на топъл обяд в 
две обществени трапезарии. 

Предоставянето на топъл обяд включва предоставянето на храна за обяд– су-
па, основно ястие и хляб. 

 

Целеви групи са: 

 Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от дифе-
ренцирания минимален доход  - 15 лица; 

 Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона 
за семейни помощи за деца—10 лица; 

 Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурите-
лен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии—
33 лица; 

 Скитащи и бездомни деца и лица—2 лица. 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: 25.05.2015 
КРАЙ: 30.04.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 68 337,29 лева  
ГРАНТ: 68 337,29 лева  

Договор 2014BG05FMOP001-03.01-33-C01 от 03.06.2015 г. 

Агенция за социално подпомагане 
Проект № 2014BG05MOP001-03.01  

 „Осигуряване на топъл обяд”  



Проект: „Училищен плод” 2015 / 2016 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

По проекта  2173 деца в ЦДГ и ОДЗ ще получават два пъти седмично плод 
или зеленчук по график със средства на европейски фондове.  

Проектът ще се изпълнява на територията на 17 детски градини и техните 
филиали. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основ-
ната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Репуб-
лика България. 

   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се 
осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на 
плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, кога-
то се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за 
сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здра-
вословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, ка-
то над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстя-
ване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред деца-
та трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зелен-
чуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна орга-
низация. 

 Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска 
консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консу-
мацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат 
здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. 
Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да 
консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни въз-
можности за всички деца и подпомага социалното сближаване. 

 Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разхо-
дите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще 
осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 29.10.2015 
КРАЙ: 31.05.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 59 301,17 лв. 
ГРАНТ: 59 301,17 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

 

  
 

  
 

Акт за одобрение 01-9300/4 от 29.10.2015 



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016 
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО 

ПРОСТРАНСТВО НА ОДЗ „БЪЛГАРЧЕ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Вертикална планировка и благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ 
„Българче”  
 
Ремонт на площадките за игра, Демонтаж на стари детски съоръжения,които 
не отговарят на изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за устройс-
твото и безопасността на площадките за игра, тъй като са в лошо състояние и 
не отговарят на изискванията за настилките. Запазват се само пясъчниците, 
който ще се обновят. Премахват се и съществуващите беседки, пейки и кош-
чета. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е подобряване на облика на образователната инф-
раструктура в града, създаване на благоприятна среда за обучение  и осигуря-
ване на приятна и комфортна среда за обучаеми и персонал.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016 

 

Договор РД 09-25 от 10.03.2016 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 7 месеца 
НАЧАЛО: 10.03.2016 г. 
КРАЙ: 31.08.2016 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 61 434,42 лева  
ГРАНТ: 24 104,13 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 37 330,29 лева  



Проект: „Осигуряване на заетост и социална интеграция на безра-
ботно лица, чрез разкриване на работни места в обекти - недвижи-

мо културно наследство”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
На Археологическия обект Оходен-Валога: 

 Eжедневно почистване от растителност на разкритите структури и съоръже-
ния в рамките на проучената площ – 2200 кв.м; 

 Почистване на план-квадратната мрежа, на обозначителните и информаци-
онните табели и пространствата около тях;  

 Поддържане на цялата площ на археологическия обект в експозиционен 
вид: окосяване на трева и храсти в непроучената част и в участъците на 
депонираната при разкопките пръст (рампите);  

 Почистване и поддържане на пътя до археологическия обект. 
На обект Антично селище и Средновековна крепост Вратцата  

в местността Градище: 
 Ежедневно почистване от растителност на разкритите структури и съоръже-

ния в рамките на проучената площ; 
 Почистване на план-квадратната мрежа, на обозначителните и информаци-

онните табели и пространствата около тях;  
 Поддържане на цялата площ на археологическия обект в експозиционен 

вид:  прочистване на трева и храсти в непроучената част и в участъците на 
депонираната при разкопките пръст (рампите);  

 Почистване и поддържане на пътя до археологическия обект.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Проектното предложение предвижда на длъжност Работник озеленяване да 
бъдат наети безработни лица над 50 годишна възраст и продължително без-
работни лица, регистрирани в бюрото по труда. Реализацията му ще даде въз-
можност те да се включат в неспециализирани дейности, свързани с опазване-
то на културното наследство и да се интегрират на пазара на труда. 
Чрез проектното предложение по национална програма „КЛИО” ще се осигури 
заетост на 2 безработни за общо 12 човекомесеца, разпределени, както след-
ва: 
 На обекта в местността Валога, с. Оходен, община Враца - 1 безработно 

лице, за 6 месеца (6 чм); 
 На обекта в местността Градище, край прохода Вратцата – 1 безработно 

лице за 6 месеца (6 чм).  
 
Дейностите по програмата ще се реализират на следните обекти: 
 Праисторическата крепост „Оходен-Валога” . 
 Антично селище и Средновековна крепост Вратцата в местността Градище.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: 01.04.2016 
КРАЙ: 30.09.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 952,24 лв. 
ГРАНТ: 5 952,24 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лв. 

 

  
 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА КЛИО 
 

Национална Програма КЛИО 2015 
Договор за заетост № 505 0358 16 11022/25.03.2016 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Строително монтажни работи (Топлоизолиране на стени, на покрив, на под, 

Електрическа инсталация, Отоплителна и вентилационна инсталация); 
 Авторски надзор; 
 Строителен надзор ; 
 Доставка на оборудване  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Общата цел на проекта е да осигури понижаване нивото на енерегийно по-
требление на обекта и отделени емисии СО2, намаляване на разходите за 
отопление и електричество и постигане на комфорт.  
След извършване на енерго спестяващите мерки, сградата на лекоатлетичес-
ката писта ще принадлежи към клас на енергопотребление В, по смисъла на 
Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати 
за енергийни характеристики и категориите сертификати, може да получи сер-
тификат за енергийна ефективност категория „А”.  
Създадената благоприятна среда за спорт ще стимулира развитието на лека-
та атлетика в града и ще позволи организирането и провеждането на нацио-
нални и международни състезания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: 11.04.2016 
КРАЙ: 11.10.2016 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 738 608,44 лева 
ГРАНТ: 627 817,17 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 110 791,27 лева (15 %) 

Проект № 220/13.12.2012: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта към Спор-

тен комплекс "Христо Ботев"- град Враца" 

Договор за финансиране № 22 ИПК от 11.04.2016 г. 
Преди 

Сега 



Проект: „Косталево – чисто и зелено село”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Обсъждане на проектната идея с жителите на с.Косталево и изразяване 

на съгласие за доброволчески труд;  
 Машинно почистване и подравняване на терена на Малък спортно-

развлекателен комплекс;  
 Ръчно почистване на част от терена на Малък спортно-развлекателен 

комплекс и терените в съседство с обекта на интервенция; 
 Демонтаж на 20 бр. компрометирани метални оградни пана;  
 Доставка и монтаж на тенис маса за открито, олекотена метална модул-

на трибуна с 34 места, метални врати за мини-футбол в комплект с мре-
жа, 5 бр. градински пейки, 20 бр. метални оградни пана;;;;  

 Оформяне на алея от филц и алеи за засаждане на дървета, храсти и 
цветя;  

 Доставка на оградна мрежа, метални колове и рамки, футболни врати, 
мрежи за футболни врати и волейбол, комбиниран фитнес уред, тенис 
маса за открито, кошчета за отпадъци, пейки, информационна табела и 
крепежни елементи;  

 Доставка на посадъчен материал  (цветя, тревна смес, храсти) за озеле-
няване и зацветяване;  

 Засаждане на тревна смес, градински цветя и декоративни храсти  
 Подписване на Обществен договор с участниците, включени в дейности-

те по проекта за последващо поддържане и екологосъобразно 
използване на обекта;  

 Откриване на възстановения Малък спортно-развлекателен комплекс. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
 Възстановяване на съществуващ Малък спортно-развлекателен комп-

лекс. 
 Активно включване на жителите на с.Косталево при създаване на идея-

та за проекта, подготовката на заявлението за кандидатстване и изпъл-
нение на предвидените дейности за реализацията му. 

 Развитие на екологичното възпитание и отговорности на жителите от 
всички възрасти за опазване и стопанисване на природните ресурси и 
екологосъобразното им използване.  

 Създаване на условия за недопускане на повторно замърсяване на по-
чистените площи около обекта на интервенция и за поддържане на възс-
тановения Малък спортно-развлекателен комплекс. 

 Активизиране общественото участие чрез доброволен труд и подкрепа 
на жителите в с. Косталево  

ОБЩИНА ВРАЦА 

НАЧАЛО: 11.04.2016 г. 
КРАЙ: 12.10.2016 г.  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 999,96 лева  
ГРАНТ: 9 999,96 лева  

Одобрен със заповед № РД-163 от 29.03.2016 г. на Министъра на МОСВ 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2016 г.” 
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”  



Проект „Интегриран проект за воден цикъл  
на град Враца — I фаза”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 Реконструкция и рехабилитация на 60 086,57 метра водоснабдителна 

мрежа, в която има много пробиви и течове. 
 Реконструкция и рехабилитация на 5 697,64 метра съществуващи главни 

колектори за отпадъчни води във Враца. 
 Реконструкция и рехабилитация на 5 521,25 метра второстепенна канали-

зационна мрежа 
 Удължаване на колекторната мрежа с 16 683,69 метра в два квартала на 

Враца – Кулата и Бистрец, както и на улици във Враца. 
 Изпълнение на работи във връзка с пълно обновяване на Пречиствател-

на станция за отпадъчни води (ПСОВ) с ново механично и електрообо-
рудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради, за постигане 
на съответствие с изискванията на ЕС и българските изисквания за опаз-
ване на околната среда. 

 Доставка на оборудване за измерване на потоците, регулиране на наля-
гането и за пречиствателната станция за отпадъчни води.  

 Строителен надзор на по-горе изброените компоненти СМР. 
 Информационни и обществени изяви. 
 Управление на проекта – ЗИП звено и Техническа помощ на ЗИП. 
 Изработка на РП и процедиране на ПУП за водопровод от Среченска ба-

ра.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Общите цели на проекта са: 
 Да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Евро-

пейското екологично законодателство, особено по отношение на ди-
рективите за питейни води и градски отпадни води, както и да доприне-
се 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 конкурен-
тоспособност.   

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.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
№ 58111-С065-256/ 21.12.2009 г.  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 72 месеца 
НАЧАЛО: 15.01.2010 год. 
КРАЙ: 28.10.2016 год. 
Строително-монтажните дейности по Фаза I са приключили на 31.10.2015. 
След подписване на договор за Фаза II, когато ще бъдат заплатени СМР, 
извършени след 31.10.2015 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА—I фаза: 41 164 219 лева  
ГРАНТ: 37 286 550 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 3 877 669 лева  

Този  документ е създаден в изпълнение на проект № 58111-65-256 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА, Договор за безвъз-
мездна финансова помощ № 58111-С065-256/21.12.2009г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Република Бъл-
гария чрез Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме, че отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлява-
но от Министерството на околната среда и водите.  



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016 
ЗАНИМАЛНИ ЗА ДЕЦА НА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТ-

РАЦИЯ—ВРАЦА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Помещението е разделено на две части – от едната страна е обособен 

кът за четене (за по-големите деца), а от другата страна е обособен кът 
за игра (за по-малките деца). Детския кът може да бъде ползван от деца 
във възрастовите групи, от 3 до 6 години и от 7 до 11 години. Капаците-
тът на всеки обособен кът е 10 деца, съответно общо 20 деца.  

 Ще се изгради WC възел, специално предназначен за децата и нуждите 
им. 

 Постоянно присъствие на един служител, който да наглежда децата, на-
ет от бюрото по труда, а във ваканционните периоди за училищата и 
детските градини/ясли и особено през летния сезон, служителите ще 
бъдат двама.  

 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
 
Основна цел на проекта е изграждане и оборудване на занимални за деца 
на служителите в общинска администрация Враца.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016 

 

Договор РД 09-92 от 02.09.2016 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2,5 месеца 
НАЧАЛО: 02.09.2016 г 
КРАЙ: 05.12.2016 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 48 929,00 лева  
ГРАНТ: 42 568,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 6 361,00 лева  

Преди 

Сега 



ПРОЕКТ: “ОБОРУДВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ЗАЛА В ОБ-
ЩИНСКИ СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА - ВРАЦА“ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител;  

 Доставка и монтаж на оборудване;  

 Осъществяване на мерки за информираност и публичност на проекта; 

 Управление на проекта.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е създаване на възможности за подобряване на ка-
чеството на живот и на здравословното състояние на хора с увреждания чрез 
създаване на условия за провеждане на рехабилитационни услуги в общност-
та, които в максимална степен да отговарят на техните потребности.  
Специфичните цели на проекта са:  
 Създаване на възможности за подобряване на качеството на живот и на 

здравословното състояние на хора с увреждания чрез създаване на ус-
ловия за провеждане на рехабилитационни услуги в общността, които в 
максимална степен да отговарят на техните потребности. 

 Улесняване достъпа до рехабилитация и подкрепа за социално включ-
ване на деца и младежи с увреждания, ползващи услуга от резидентен 
тип ЦНСТ,  както и на лица с увреждания от общността. 

 
Община Враца разполага с две неизползвани зали в Общински социален ком-
плекс за работа с деца, които ще бъдат ремонтирани преди доставяне на не-
обходимото оборудване по настоящия проект. Едната зала ще се използва 
като зала за предоставяне на рехабилитационни услуги, а другата – като съб-
лекалня. След приключване на проект „Оборудване на рехабилитационна зала 
в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца“ ще бъде назначен 
рехабилитатор, който ще е ангажиран с рехабилитация на децата и младежи-
те с увреждания, на които се предоставя социална услуга в трите Центрове за 
настаняване от семеен тип, изградени във връзка с процеса на деинституцио-
нализация в страната. Ще се осигури възможност и лица с различна степен и 
вид на увреждания от общността да ползват рехабилитационни услуги.  
Благодарение на доставеното по проекта оборудване ще се извършват проце-
дури, масажи и различни видове манипулации, ще се изготвят и прилагат ин-
дивидуални комплексни упражнения с цел подобряване и поддържане на дви-
гателната активност на потребителите.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА  

Договор РД 04-190 от 01.09.2016 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца 
НАЧАЛО: 01.09.2016 г 
КРАЙ: 31.12.2016 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 17 157,24 лева  
ГРАНТ: 15 441,51 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 1 715,73 лева  


