
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 

 Изолация на външни стени - Допълнителна изолация на външни стени, уплътне-
ние на фуги във фасадите; 

 Изолация на под - Допълнителна изолация на пода; 

 Изолация на покрив - Допълнителна изолация на покрив; 

 Подмяна на дограма - Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на 

загубите от инфилтрация; 

 Мерки по осветление - Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна систе-
ма, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за 
автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с 
ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространст-
ва; 

 Мерки по абонатна станция - Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или 
на нейни елементи, включително изолации; 

 Мерки по котелна инсталация - Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация 

или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включи-
телно настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отработен въздух-
вода, земни източници; 

 Мерки по прибори за измерване, контрол и управление - Въвеждане (подмяна) на 

прибори за измерване, контрол и управление; 

 Настройки (вкл. "температура с понижение") - Настройка на системите за отопле-
ние, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на 
топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени потоци и др.; 

 Мерки по сградни инсталации - Реконструкция (подмяна) на сградните инстала-

ции или на елементи от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръбна мре-
жа, арматура и др.), включително изолации; 

 ВЕИ -  Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, 
вятър,вода, земя, вкл. термопомпи. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в Среднош-
колско общежитие град Враца. 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 430 360,78 лева 
ГРАНТ: 2 065 806,66 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 364 554,12 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в средношколско общежитие, град Враца 

Одобрен на втори етап. В оценителна комисия. 
Подаден на 05.10.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 

 Монтаж на външна топлоизолация; 

 Топлоизолиране на покрива на сградата; 

 Подмяна на дограми; 

 Топлоизолиране на под над външен въздуховод; 

 Препроектиране и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация; 

 Реконструкция и подмяна на вентилационна система в актова зала с въвеждане 
на рекуперация; 

 Препроектиране и подмяна на осветителна инсталация. 

В сградата ще бъдат осъществени и следните ремонтни дейности: 

 По стълбищата ще се изпълнят нови предпазни метални парапети. 

 Ще се направи ново помещение за тоалетна за хора с увреждания. 

 Старите подова и стенна керамика в тоалетни, ще бъде заменена с нова, ще 
бъдат подменени санитарните прибори в тоалетните с нови. 

 Старата дървена ламперия по стени, ще бъде премахната. 

 Стълбищата в сградата ще бъдат отделени от останалите помещения с нови 

врати и витрини от алуминиев профил. На някои помещения ще се монтират 
нови пожаро устойчиви врати. 

 За цялата сграда ще бъде подменена водопроводната и електрическа инстала-
ция във всички помещения. 

 Многораменната рампа за хора с увреждания към централния вход на училище-

то се разрушава и се замества от електрически подемник за инвалиди. Ще се 
монтира още един подемник към един от входовете на физкултурният салон. 

 Ще се изпълни нова дворна канализация, която ще поеме дъждовните води от 
двора и от водосточните тръби на сградата. 

 Алейните пространствата около сградата ще се оформят с нови настилки от тро-

тоарни плочи. 

 Ще бъдат засадени нови дървета и храсти около сградата в зелените площи. 

 Ще бъдат подменени с нови спортните съоръжения в двора на училището. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в Професио-
нална гимназия по търговия и ресторантьорство – град Враца. 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 337 380.31 лева 
ГРАНТ: 2 836 773,26 лева (85%) 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 500 607,05 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в ПГТР Враца 

Одобрен на 1 етап. В оценителна комисия. 
Подаден на 27.09.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ГР. 
ВРАЦА” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Предвижда се бъдещата сграда да отговаря на изискванията на спортните федерации, 
като се обособят няколко основни функционални зони – зона за зрители (вкл. специал-
ни гости и хора с увреждания), спортно-тренировъчен блок, зона за журналисти и ко-
ментатори и зона за техническо обслужване на сградата. 
Зрителната част на залата ще бъде проектирана като мултифункционално пространст-
во за осъществяване спортни събития, конференции, концерти, изложби и др. Игрално-
то поле ще отговаря на изискванията за провеждане на състезания по баскетбол, во-
лейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, художествена гимнастика и др. 
Залата ще бъде на три етажа и ще е с капацитет от 2 000 места.  На първия етаж ще 
бъдат разположени игралното поле, зоните  за спортисти, треньори и съдии, за журна-
листи и специални гости, както и кафене, ресторант и технически помещения. На вто-
рия етаж ще се намират входовете за зрители, бюфетите, гардеробите, санитарните 
възли, а на третия етаж – зона за журналисти и коментатори и технически помещения. 
Многофункционалната спортна зала ще бъде с площ от около 32 000 кв. м.  Предвидени 
са и места за паркиране, като част ще са обособени в паркинг за зрители, а останалите 
ще бъдат разположени в непосредствена близост до входовете за спортисти, журналис-
ти, специални гости и хора с увреждания. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Проектът предвижда изграждането на многофункционална спортна зала в северната 
част на зоната на съществуващия Спортен комплекс „Христо Ботев“ в гр. Враца. 

В оценителна комисия. Подаден на 30.10.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24-30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 8 000 000,00 лева  
ГРАНТ: 8 000 000,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ПРОЕКТ:ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
1. Подготовка на проект;  
2. Изпълнение на демонстрационен проект;  
3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта  
4. Организация и управление на проекта и информация и комуникация 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Основната цел на проектното предложение е oптимизиране на системата на разделно 

събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Враца чрез под-

земни решения за подобряване на постигнатия процент на рециклиране.  

Проектът предвижда закупуването на 30 контейнери за подземно монтиране. Съоръже-

нията са с вместимост от 1,5 куб. м. всеки, а предназначението им е за разделно съби-

ране на отпадъците 

 

  
 

 

 

 

В оценителна комисия от 26.08.2019 г. (одобрено, резерва) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 391 122,42 лева 
ГРАНТ: 391 122,42 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

 
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0  
г . ”  

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Строително-ремонтни дейности; 

 осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания чрез монтаж на стълбищна 
платформа за инвалидни колички; 

 удовлетворяване потребностите на деца с различни увреждания чрез ресурсен ка-
бинет, сензорна зала, логопедичен кабинет и шумоизолирана зала за индивидуална 
работа с деца със специални потребности; 

 прилагане на принципите за равнопоставеност, недискриминация и толерантност 
сред децата, както и създаване на условия, за директна социална интеграция на 
представители на различни рискови групи; 

 насърчаване на физическата активност и здравословен начин на живот на децата; 

 повишаване мотивацията на педагогическия състав и ангажираността им в работата 
с децата чрез подобряване условията на труд. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Проектната идея се състои в осъществяването на вътрешен и външен ремонт и внедря-

ване на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Българче“, която е част от системата на 

предучилищното образование в България и е най- старата детска градина на територия-

та на град Враца. Предвидените проектни дейности имат за цел да осигурят необходи-

мите климатични условия и благоприятна среда за живот на средно 80 деца на годишна 

база по време на престоя им в детското заведение. 

 

  
ПОСОЛСТВО НА САЩ В 

БЪЛГАРИЯ  

 

В оценителна комисия. Подаден на 30.11.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 299 932,86 лева 
ГРАНТ: 299 932,86 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА 
СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "БЪЛГАРЧЕ", ГР. ВРАЦА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Управление на проекта; 

 Публичност и информация; 

 Разработване и инсталиране на Общински команден център в Община Враца; 

 Поставяне на датчици на контейнери; 

 Поставяне на станция за мониторинг на въздуха в Община Мездра; 

 Доставка и монтаж на интелигентни подземни контейнери в Община Вършец; 

 Разработване на план за устойчива енергия и климат в Община Враца и обучение; 

 Разработване на план за устойчива енергия и климат в Община Вършец и обучение; 

 Разработване на план за устойчива енергия и климат в Община Враца и обучение; 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основната цел на проекта кореспондира с целта на Програмата за подобряване статуса 

на околната среда в екосистемите, както и на настоящата покана за повишаване капа-

цитета на общините за планиране и изпълнение на стратегически планове и действия 

за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към негативните последи-

ци от изменението на климата. 

 

  
МИНИСТЕРСТВО НА  

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

В оценителна комисия. Подаден на 07.10.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 972 164,38 лева 
ГРАНТ: 972 164,38 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

УМНИ СПОСОБИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Строително-монтажни дейности; 

 Сформиране на екип; 

 Разработване и провеждане на образователни програми и кампании относно изме-
нението на климата и в частност опазването на водните ресурси; 

 Провеждане на тематични семинари и лекции. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основната цел на проекта е повишаване на осведомеността по въпросите за изменени-

ето на климата сред деца и ученици от детски градини и училища на територията на 

община Враца. 

Специфичните цели включват: 

 Закупуване на модулна конструкция с предназначение за еко-лаборатория, обза-

веждане и оборудване с цел провеждане на елементарни опити с вода за откри-

ване на нейните свойства в ДГ “Европейчета”; 

 Обзавеждане и оборудване на технологична стая за 3D визуализация в ДГ 

“Знаме на мира” 

 Обособяване на еко кът за отглеждане на различни видове растения в НУ “Иван 

Вазов”; 

 Организиране на групови посещения на деца от партниращо организации на ро-

тационен принцип в новообособените обекти; 

 Повишаване на осведомеността на децата в областта на климата и климатични-

те промени; 

 Издаване и разпространение на “Наръчник на учителите при обучение на децата 

по темите за климата”; 

 Организиране на масово събитие сред широката общественост с цел популяри-

зиране на дейностите по проекта; 

 Разпространение на рекламни материали. 

 

  
МИНИСТЕРСТВО НА  

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

В оценителна комисия. Подаден на 30.09.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 112 468,37 лева 
ГРАНТ: 112 468,35 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,02 лева 

ДЕЦАТА НА ВРАЦА В ПОДКРЕПА НА КЛИМАТА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

 Извземане на стара настилка от шамот с деб. 40см; 

 Ръчен изкоп за подравняване дъно котлован; 

 Натоварване и превоз на пръст на разстояние до 15км; 

 Демонтаж на бордюри; 

 Доставка и монтаж на бордюри; 

 Доставка и полагане на бетон; 

 Изграждане на зони за хвърляне на копие, воден скок, хвърляне на диск и чук, хвър-
ляне на гюле, зона за овчарски скок, зони за скок на дължина и троен скок; 

 Настилка лекоатлетическа писта, каучукова. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Основната цел  на проекта е свързана с осъществяване на ремонтни дейности на ле-

коатлетическата писта, находяща се в стадион “Христо Ботев” в гр. Враца. 

С изпълнението на основната цел на проекта за реконструкция на лекоатлетическата 

писта, ще бъдат засегнати и специфичните цели, сред които са: 

 Предоставяне на достъп до обновени съоръжения за практикуване на открито на 

лека атлетика; 

 Насърчаване на умерената спортна активност; 

 Обезпечаване на необходимото материално-техническо оборудване; 

 Създаване на възможност за провеждане на състезания от републиканския спортен 

календар на БФЛА, както и международни състезания до Балкански игри; 

 Мотивиране на юношите за търсене на изява в спорта и др. 

 

  

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

 

В оценителна комисия. Подаден на 20.10.2020 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 649 687,47 лева 
ГРАНТ: 1 649 687,47 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„ХРИСТО БОТЕВ“ – ВРАЦА 

ОБЩИНА ВРАЦА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Поставя се топлоизолационна система от EPS 5 см (експандиран полистирен) по стените 
и нова хидроизолация на покрива с полизол 5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепва-
не. По фасадата се полага мазилка върху топлоизолационна система EPS-5см, както и 
мозаечна мазилка върху топлоизолационна система EPS-5см в зоните на цокъла.  
Подменят се дограмите където не са подменени - на фасадата на полуподземния етаж - 
с PVC система със стъклопакет. 
За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа по каталог 
на производител, разположена на стълбите. 
Реновират се съществуващите парапети, като досегашните на терасите се премахват и 
се заменят с метални ажурни парапети с вертикални елементи с височина съгласно 
изискуемите 105см от готов под. 
Над терасите на втория етаж се изграждат покривни козирки от поликарбонат на метал-
на конструкция. 
Подменят се настилките на външните тераси, като се полага мразоустойчив гранитогрес. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска гра-

дина "Щастливо детство",  намираща се в гр. Враца, с адрес ул.  "Цар Асен І" . Предвиде-

ните СМР ще подобрят облика на образователната инфраструктура в града и ще допри-

несат за създаването на благоприятна и комфортна среда, както за обучаемите се под-

растващи, така и за персонала на учебното заведение.   

 

  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2021 

 

В оценителна комисия. Подаден на 23.12.2020 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 190 641,00 лева 
ГРАНТ: 76 256,00 лева 

СЪФИНАНСИРАНЕ: 114 385,00 лева 

МЯРКА М02 "ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИФРАСТРУКТУРА" - ЕНЕР-
ГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 

ОБЩИНА ВРАЦА 



Проект:  3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19  
в община Враца 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Определяне на целевите групи;  

 Закупуване на хранителни продукти;  

 Осигуряване на топъл обяд; 

 Реализиране на съпътстващи мерки. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа за задоволяване на базовата нужда 
от храна на хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последи-
ците от нея. 
 
Топлият обяд ще бъде предоставян 81 работни дни на 200 потребители. 

НАЧАЛО: 01.01.2021 г. 
КРАЙ: 27.04.2021 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 48 114,00 лева  
ГРАНТ: 48 114,00 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0,00 лева 

В оценителна комисия. Подаден на 08.01.2021 г. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Министерство на труда и социалната политика 


