
Проект: “Ремонт и фасадно оформление на Дом за отглежда-
не на деца лишени от родителски грижи „Асен Златаров” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Ремонт на фасадата на Дом за отглеждане на деца лишени от родителс-

ки грижи „Асен Златаров” . 

2. Смяна на дограма. 

3. Ремонт на покрива.  

4. Ремонт на  двора, детската площадка, игрището за футбол и тротоарна-

та настилка  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Подобряване на условията за живот на деца, лишени от родителски грижи.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”  

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 месеца 
НАЧАЛО: март 2009 г. 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 208 807 лв. 
ГРАНТ: 100 000 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 108 807 лв. 



Проект: “Ремонт и фасадно оформление на Психиатричен 
Диспансер – гр. Враца ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 
1. Ремонт на фасадата на Психиатричен Диспансер – гр. Враца. 

2. Смяна на дограма. 

3. Боядисване на стени и тавани .   

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Подобряване на условията в Психиатричен Диспансер – гр. Враца.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 месеца 
НАЧАЛО: март 2009 г. 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 204 567 лв. 
ГРАНТ: 98 192 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 106 375 лв. 



Проект: “Външен ремонт и изграждане на асансьор  на Дне-
вен център за деца  и възрастни  “Зорница” - Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
1. Външно фасадно оформление на Дневен център за деца и възрастни с 

увреждания “Зорница” – гр. Враца. 

2. Изграждане на външен асансьор за Дневен център за деца и възрастни 

с увреждания “Зорница” – гр. Враца”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
 Подобряване на условията в Дневния център, решаване на проблемите, 

породени от течове. 

 Подобряване на достъпа до Дневния център за лица с увреждания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

ПРОЕКТ “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 10 месеца 
НАЧАЛО: март 2009 г. 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 185 992 лв. 
ГРАНТ: 148 792 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 37 200 лв. 



Проект: „Обществени трапезарии” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Сезонно предоставяне на социална услуга, свързана с осигуряване на обяд на 
социално слаби лица  в периодите м.януари – м.април и м.октомври -  
м.декември. Храната се осигурява за хора и семейства на месечно подпомага-
не, по реда и условията на чл. 9 от правилника за прилагане на Закона за со-
циалното подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се 
грижат за тях, самотно живеещи и получаващи минимални пенсии, скитащи и 
бездомни деца и възрастни. 

През м.декември 2009г. услугата се предоставя на 109 потребители.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

През  зимния период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи 
от населението в  община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месец 
НАЧАЛО: декември 2009 г. 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5035, 80 лв.  
ГРАНТ: 5035, 80 лв.  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект: НП „От социални помощи към осигуряване  
на заетост”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на со-
циални услуги, както и създаване на аварийни групи за неотложни действия по 
предотвратяване и/или преодоляване на последствията от аварии и природни 
бедствия /наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия, земетресения 
и др./ 
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. 

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 месеч-
но социално подпомагане чрез включване в обучение за ограмотяване и при-
добиване на професионална квалификация. 
Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, чрез 
включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалифика-
цията. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: януари 2009 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 339 479 лв. 
ГРАНТ: 157 838 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 181 641 лв. 



Проект: “Асистент на хора с увреждания”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 

По този проект са  предоставяни медико-санитарни или социални услуги на 
пълен работен ден или почасово от специалисти работещи в специфични сфе-
ри, безработни лица или пенсионери.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

 Национална програма “Социален асистент” е един от най-мащабните 
проекти на МТСП и е насочена към осигуряване на качествена грижа за 
хора с трайни увреждания в семейна среда чрез дейностите „Социален 
асистент” и ”Личен асистент”. 

 
 Лицата, включени в програмата „Личен асистент”, са безработни лица, 

подпомагани с помощи, или полагащи постоянни грижи за хора с увреж-
дания или тежко болни лица.  

 
 Те са в работоспособна възраст, членове са на семейството или родни-

ни по възходяща и низходяща линия до втора степен,  живеят в едно и 
също населено място с лицето, за което ще полагат грижи и  не получа-
ват пенсия, или  не са придобили право на пенсия.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА   
“СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: януари 2009 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 41 520 лв. 
ГРАНТ: 31 680 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 9 840 лв. 



Проект: НП „ОСПОЗ—Социален патронаж”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Извършване на социални услуги по домовете на лица над 65 годишна възраст, 

инвалиди с намалена работоспособност и деца инвалиди—приготвяне на топ-

ла храна и разнасяне по домовете. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
 Подобряване качеството на живот на лица с увреждания. 
 
 Създаване на работни места в сферата на социалните услуги.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца 
НАЧАЛО: януари 2009 
КРАЙ: декември 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 93 093 лв. 
ГРАНТ: 93 093 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 



Проект: „Закриване на нерегламентирани сметища и 
озеленяване – с. Баница, с. Бели извор, с. Чирен, с. 

Вировско, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Горно Пещене, с. 
Згориград, кв. Бистрец, ЦДГ 6 – Дъга, ДЯ 5 – Българче ”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Закриване на нерегламентирани сметища и озеленяване в: 
 
  с. Баница,  
с. Бели извор,  
с. Чирен,  
с. Вировско,  
с. Тишевица,    
с. Три кладенци,  
с. Горно Пещене,  
с.Три кладенци,  
с. Згориград,  
кв. Бистрец,  
ЦДГ 6 – Дъга,  
Детска ясла 5 – “Българче ”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и 

природата от замърсяване и увреждане на околната среда, подобряване бита 

и качеството на живот на населението. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 84 883 лв. 
ГРАНТ: 84 883 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

ПУДООС — ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 



Проект: „Рехабилитация на инфраструктурата на Хранително-вкусова 
зона” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

В първата фаза бяха идентифицирани индустриалните зони в страната, които 
да бъдат рехабилитирани по този проект. Община Враца кандидатства за об-
новяване на прилежащата и техническата инфраструктура в трите индустри-
ални зони в града – Източна промишлена зона, Хранително-вкусова зона и 
Промишлена зона.  

Одобрен беше проектът за Хранително-вкусова зона – Враца (ХВЗ), на 
стойност 1,5 млн.лв., който включва ремонт на ул. „Илинден”, ул. „Бистрешка”, 
улица от бул. „В. Кънчов” до Котелно Месокомбинат и от бул. „В. Кънчов” до 
фирма „Лалов & Вачев”, както и обновяване на водопровод и изграждане на 
канализация по последните две улици. 

Във втора фаза на проекта бяха изготвени проектни и тръжни документации 
на избраните 13 общини (сред повече от 90 предложения). Средствата за тях 
са допълнителен финансов ресурс за бенефициентите, включително и за нас. 
По проекта на Община Враца бяха финансирани подготовката на проектната 
документация за извършване на строително-монтажните работи в ХВЗ-Враца, 
тръжната документация за избор на изпълнител и строителен надзор. Работ-
ната документация по проекта е съгласувана с Община Враца и е издадено 
разрешение за строеж. 

След проведени тръжни процедури от МРРБ през 2009 г. беше избран изпъл-
нител – фирмата „Пътинженеринг-М” ЕАД. С реализацията на този проект, Об-
щина Враца съдейства за подобряване на техническата инфраструктура в 
една от индустриалните зони на града . Поради спиране на проекта са усвоени 
47% от средствата. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Подобряване на техническата инфраструктура в индустриалните зони на гра-
да, което да повиши  конкурентно - способността на община Враца и да създа-
де възможност за осъществяване на нови инвестиционни проекти на бизнеса. 

Проектът се реализира на две фази и се ръководи от Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройство (МРРБ) и Министерството на икономика-
та и енергетиката (МИЕ).  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: март 2008 г. 
КРАЙ: юни 2009 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 84 883 лв. 
ГРАНТ: 84 883 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ 


