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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на настоящия Доклад е да представи резултатите от последваща оценка за 

изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Враца за 

периода 2014-2020 г., основавайки се на съвременните практики за извършване 

на мониторинг и контрол на местни политики.  

Ролята на последващата оценка е да подпомогне цялостния процес на 

управление и да предостави рамка и насоки за актуализирането и реализирането 

на стратегическите и плановите документи през следващия програмен период 

(2021-2027 г.), като отчита постигания опит на Общината до момента. Оценката на 

практика е неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране и 

има за цел не само да констатира нивото на постигане на залегналите цели, 

приоритети и мерки, но и да послужи като коректив на цялостния процес на 

развитие и управление на територията в бъдеще. 

Настоящата независима последваща оценка за изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. цели да даде добра основа 

за качествено планиране и последващо надграждане, като представя конкретни 

изводи и препоръки относно процесите на планиране, реализиране и отчитане на 

политиките за регионално и местно развитие на Община Враца. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Нормативна база 

От методологическа гледна точка, Общинските планове за развитие 

представляват средносрочни рамкови документи, определящи целите и 

приоритетите на регионалната политика за съответната Община. Общинският 

план за развитие за периода 2014-2020 г. на Община Враца е основен документ 

за стратегическо регионално развитие на местно ниво.  

Общинският план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. е 

индикативен документ за стратегическо планиране, който се явява основен 

инструмент за осигуряване на необходимата планова основа за устойчиво 

интегрирано развитие на територията на общината. Същият се фокусира върху 

местните предимства, ресурси и потенциали на Община Враца и същевременно е 
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в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област 

Враца за периода 2014-2020 г., както и с останалите политически и стратегически 

документи, формиращи Европейската и националната регионални политики. ОПР 

е бил изготвен в съответствие с Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Враца и допълва проекта на Община Враца "Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца", който е бил 

разработен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.4.-07.2010 "Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие", финансиран по Оперативна програма "Регионално 

развитие" (ОПРР) 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие. ОПР e основаван на разбирането, че развитието на 

територията се явява комплекс от интегрирани и взаимозависими процеси, 

засягащи всички секторни и административни структури в дадена част от 

националното пространство, което резултира в конкретно и съобразено с нуждите 

устройство на територията и установяването на определени модели на 

земеползване. Последното представлява интегрална пространствена проекция на 

процесите, свързани с територията и начините, по които тя се ползва, планира и 

управлява. На тази основа може да се заключи, че ОПР е основният инструмент 

за планиране и управление на Община Враца през тези седем години, който 

интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на 

регионалното развитие в България и Европа, отразява местната специфика и 

предлага аргументирани решения за социалните, икономическите, културните, 

екологичните и управленските предизвикателства за устойчивото развитие на 

общината. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща 

стратегическа и планова рамка и последователност от конкретни действия, 

насочени към постигането на устойчиво интегрирано развитие на Община Враца. 

Стратегическата рамка и планираната система от интервенции се съсредоточават 

върху най-значимите факти и изводи за развитието на общината, представени в 

социално-икономически анализ, както и последващите стратегически 

предложения и инструменти за подобряване на социално-икономическото 

състояние в общината. 

Дяловете му са били разработени според Методическите указания за 

разработване на общински планове, като в него са били отразени политиките в 

действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически 

документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие. 

Съгласно указанията на МРРБ, наблюдението на Плана е осъществено в 

съответствие с разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за 

регионалното развитие (ППЗРР). Съгласно изискванията на Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), за изпълнението на всеки общински план за 
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развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след 

изтичането на периода на неговото действие. 

Документът, обект на анализа, очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за 

период от седем години. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в 

процеса на изпълнение на стратегиите и плана за развитие с фокус 

ефективността и ефикасността на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на регионално и местно развитие. 

Последващата оценка включва: 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално 

и местно развитие. 

Резултатът от Оценката се отчита при оценка на изпълнението на Областната 

стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и на Националната 

стратегия за регионално развитие. 

Предмет на наблюдение, мониторинг и контрол на Общинския план за развитие е 

изпълнението на целите и приоритетите за развитие, съгласно конкретни 

физически и финансови индикатори. Разписаната Система за мониторинг и 

контрол на изпълнението на Общинския план включва органите за наблюдение и 

методите на тяхната работа; индикаторите за наблюдение; източниците на 

информация, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализирането на информацията; системата на докладване за изпълнението. 

Най-висш орган за мониторинг и контрол на Общинския план за развитие на 

Община Враца е Общинският съвет, който има правата и задълженията да 

изисква осигуряване на информация, данни и прилагане на система от 

индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и 

приоритетите за регионално и местно общинско развитие; да извършва 

обсъждане и приемане на доклади, отнасящи се до мониторинга и контрола върху 

документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в частност 

Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г. и други. Кметът на 

Община Враца организира мониторинга и контрола на изпълнението на ОПР, като 

резултатите от наблюдението на изпълнението се обобщават в Годишен доклад. 

Именно Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие осигуряват по-голямата част от информацията за изготвяне на оценка 

на ОПР. 
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Кметът на Общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет 

Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на ОПР. 

Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и разпространение на 

резултатите от оценката. 

 

Информационно осигуряване 

Основната функция на Последващата оценка е да определи какво е постигнато 

спрямо планираното и каква е промяната в качеството на живот в общината. 

Извършването на последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Враца 

за периода 2014-2020 г., се базира на следните информационни източници: 

 Общински план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г.; 

 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на Област Враца за периода 2014-2020 г.; 

 Междинен доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

Област Враца 2014-2020 г.; 

 Различни стратегически и секторни документи на общинско и областно 

ниво;  

 Справки и доклади на Областна администрация – Враца; 

 Информация от ИСУН за подадените, изпълнявани, прекратени и 

изпълнени проекти, съфинансирани от европейските фондове; 

 Справки от общинска администрация и Общински съвет – Враца; 

 Справки и данни от НСИ, НСОРБ и др. институции. 

 

Приложими методи 

Процесът на подготовка, разработване и приемане на Последващата оценка на 

ОПР на Община Враца за периода 2014-2020 г. преминава през следните основни 

етапи: 
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За целите на последващата оценка са приложени следните методи за анализ: 

 Структуриране и съдържателно проучване на информацията; 

 Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо 

базовия сценарий; 

 Идентифициране на тенденции по изследвани области; 

 Вторичен преглед на данни при идентифициране на противоречащи си 

тенденции и/или изводи; 

 Графично и таблично изобразяване на данни, факти, тенденции; 

 Експертни заключения относно изследваните области; 

 Дефиниране на слаби места и предложения за подобрение и оптимизиране 

на процеси. 

Приложени са следните основни видове анализ: 

 Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от 

изпълнението на ОПР; 

 Анализ и оценка за степента на изпълнение, степента на постигане на 

заложените цели и индикатори; 

 Анализ на промените в контекста на плана за развитие; 

 Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на 

Плана чрез сравнение на данни, факти, показатели и резултати; 

 Анализ на инвестираните финансови ресурси спрямо предварително 

определените за постигане на заложените цели. Отчитане на ефективност 

и ефикасност на използваните ресурси. 

 

Проучване 

Анализ и 
оценка 

Съгласуване 

Приключване 
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И 

УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Общинският план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. е 

индикативен документ за стратегическо планиране, който се явява основен 

инструмент за осигуряване на необходимата планова основа за устойчиво 

интегрирано развитие на територията на общината. Същият се фокусира върху 

местните сравнителни предимства, ресурси и потенциали на Община Враца и 

същевременно е  в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за 

развитие на област Враца за периода 2014-2020 г., както и с останалите 

политически и стратегически документи, формиращи Европейската и 

националната регионални политики. 

Стратегическият документ е разработен в съответствие с Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Враца и допълва проекта на Община 

Враца "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – 

устойчива Враца", който е разработен по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/1.4.-07.2010 "Подкрепа за интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие", финансиран по Оперативна програма 

"Регионално развитие" (ОПРР) 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския фонд 

за регионално развитие. 

ОПР е основният инструмент за планиране и управление на Община Враца за 

периода 2014-2020 г. Основната му цел е да предложи обща стратегическа и 

планова рамка и последователност от конкретни действия, насочени към 

постигането на устойчиво интегрирано развитие на община на Враца. Общинският 

план за развитие на Община Враца е бил приет с Решение №796/29.07.2014 г. на 

Общински съвет - Враца на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 

1 от Закона за регионалното развитие и по предложение на Кмета на Община 

Враца. 

В него е била формулирана следната визия за развитие на общината до 2020 

г.: 

ОБЩИНА ВРАЦА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА ТЕРИТОРИЯ С 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЗАПАЗЕНА ИДЕНТИЧНОСТ, АКТИВНА СОЦИАЛНА 

ОБЩНОСТ, КАЧЕСТВЕНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ, БИЗНЕС, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ, 

ИКОНОМИКА ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕ И ИНОВАТИВНОСТ, ТЕРИТОРИЯ СЪС 
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СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЧНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, РАЗВИТ 

ТУРИЗЪМ, СЪХРАНЕНА И ОБЛАГОРОДЕНА ПРИРОДНА СРЕДА, БОГАТ КУЛТУРЕН 

ЖИВОТ, ТОЛЕРИРАЩ АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАЗВИВАЩ 

ТАЛАНТА НА СВОИТЕ ДЕЦА. 

 

Така определената Визия предполага политика на комплексно и балансирано 

развитие, която да засегне следните тематични области на развитие: 

 Условия за живот и реализация на местната общност; 

 Устойчиво, ресурсно-ефективно и енергийно ефективно развитие на 

местната икономика, съчетано с опазването на околната среда и разумно 

"природоползване"; 

 Постигането на оптимална пространствена организация на територията и 

адекватно инфраструктурно осигуряване; 

 Качествено управление и административно обслужване на бизнеса и 

населението. 

От визията произтичат четири основни стратегически цели: 

 

Така формулираните цели от една страна конкретизират определени ключови 

аспекти на избраната Визия за развитие на общината, а от друга - обобщават 

факторите, чиято ефективна "експлоатация" осигурява желаното състояние на 

община Враца след края на програмния период 2014-2020 г. 

Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната 
икономика 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво 
пространствено развитие, качествена среда за обитаване и 

адекватно инфраструктурно осигуряване 

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на 
общината 

Стратегическа цел 4:  Усъвършенстване на 
административния капацитет и подобряване обслужването 

на гражданите и бизнеса 
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Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната 

икономика 

Постигането на така определената цел се основава на наличните ресурси в 

рамките на общинската територия, както и на възможностите, които са били 

налични в рамките на програмния период. С оглед формираната в рамките на 

общината териториална структура на местната икономика, спецификата на 

местните ресурси и потенциали за развитие, за постигането на Стратегическа 

цел 1: Ускорено развитие на местната икономика са били формулирани 

следните три Приоритета: 

Приоритет 1.1. Градска икономика 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор 

Приоритет 1.3. Печеливш туристически продукт 

Определянето на Приоритет 1.1. Градска икономика пряко кореспондира от 

една страна с наличието в урбанистичната структура на общината на "тежък" 

стопански център като гр. Враца, в който е концентриран значителен 

икономически потенциал и който в голяма степен определя икономическия облик 

не само на общината, но и на цялата област, а от друга - с предоставените 

допълнителни възможности за ускоряване развитието на града и неговите 

покрайнини, "обезпечени" чрез одобрения за прилагане ИПГВР на гр. Враца. 

Основните мерки и съответните подмерки към тях в рамките на това направление 

са:  

 Мярка 1.1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда в гр. Враца  за 

привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и 

осигуряване на заетост на населението   

Враца е сред общините в България, които имат приета Наредба за насърчаване 

на инвестициите и издаване на сертификат за инвестиции, клас В. Предпочитана 

е като локация от бизнеса поради стратегическото си местоположение (близост до 

столицата София, до границите с Република Сърбия и Румъния), видимото 

развитие на града и подобряването на градската среда, прозрачността в работата 

на институциите. Градът се нарежда сред местата с най-привлекателни условия 

за бизнес по отношение на административното обслужване и местните данъци и 

такси. 

В изпълнение на стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната икономика, 

от 01.01.2019 г., съгласно договор за БФП по ОП "Добро управление" 2014-2020 г., 

се изпълнява проект "Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център – Враца през периода 2019-2021 г." на стойност 357 
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895,14 лв. Проектните дейности са инструмент за популяризиране на 

възможностите за финансиране на инвестиционните намерения на бизнеса и 

гражданите. 

o Подмярка 1.1.1.1. Изграждане на нов логистичен парк в ЗВ "И" 

Индикативната стойност на подмярката е 70 966 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.1.2. Изграждане на Технологичен парк - бизнес 

иновационен център (в УПИ I, кв.14) 

Индикативната стойност на подмярката е 18 660 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.1.3. Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващата ВиК мрежа и изграждане на нова в 

индустриална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 5 610 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.1.4. Изграждане на нова газоснабдителна мрежа 

и ГРП  

Индикативната стойност на подмярката е 11 200 000 лв. 

През отчетния период е бил изпълнен проект за изграждане на нова 

газоснабдителна мрежа и ГРП, реализиран от "Аресгаз" ЕАД ("Рила газ" ЕООД) на 

обща стойност 11 200 000 лв. Били са изградени  допълнително около 12 км. 

мрежа. 

o Подмярка 1.1.1.5. Изграждане на площадка за събиране, 

съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 

метали, излезли от употреба МПС, излезли от употреба 

акумулаторни батерии и излязло от употреба ЕЕО 

Индикативната стойност на подмярката е 5 890 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.1.6. Автомобилна газозарядна станция 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
13 

Индикативната стойност на подмярката е 545 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "Беана Враца" ООД, като в резултат е била 

монтирана една газозарядна колонка, била е изградена обслужваща сграда за 

персонала и площадка за зареждане на автомобили. За изпълнението на проекта 

са били инвестирани 545 000 лв. 

o Подмярка 1.1.1.7. БКТП - 20/0,4 kv, 2х630 kVA и кабелни линии 

CpH и HH към него 

Индикативната стойност на подмярката е 1 680 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Размерът на 

инвестираните средства е бил в размер на 1 680 000 лв. 

 Мярка 1.1.2. Преоборудване, физическо усъвършенстване и 

модернизация на бизнес структурите в гр. Враца 

o Подмярка 1.1.2.1. Изграждане на цех за смилане и пресяване 

на слънчогледов шпрот 

Индикативната стойност на подмярката е 2 130 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.2.2. Леярски цех 

Индикативната стойност на подмярката е 610 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.2.3. Разкриване на площадка за 

разкомплектоване на възли/части от автомобили 

Индикативната стойност на подмярката е 410 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "Скорпион 95" ЕООД. Размерът на инвестираните 

средства е бил в размер на 410 000 лв. 

o Подмярка 1.1.2.4. Сграда с производствено и търговско 

предназначение и офисна част на ДИСК – ГТ – 93   ООД 

Индикативната стойност на подмярката е 1 500 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.2.5. Изграждане на втора SMD линия 
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Индикативната стойност на подмярката е 1 290 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "Интелигенти системи за сигурност" ООД. 

Размерът на инвестираните средства е бил в размер на 1 290 000 лв. 

o Подмярка 1.1.2.6. Закупуване на шприцове и обновление 

Индикативната стойност на подмярката е 480 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.1.2.7. Закупуване на оборудване за 

металообработка и вертикална планировка на цех за електро 

механични изделия 

Индикативната стойност на подмярката е 438 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 1.1.3. Стимулиране на иновациите и производствата с висока 

добавена стойност в градската икономика 

 

o Подмярка 1.1.3.1. Преустройство на съществуващи базови 

станции GSM/UMTS 

Индикативната стойност на подмярката е 196 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "Теленор" ("Космо България Мобайл" ЕАД). 

Размерът на инвестираните средства е бил в размер на 196 000 лв. 

o Подмярка 1.1.3.2. Изграждане на "Гигабитова пасивна оптична 

мрежа" (GPON) на територията на гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 1 215 000 лв. 

Проектът е бил реализиран от "Нет-Сърф.Нет" ЕООД. Размерът на инвестираните 

средства е бил в размер на 1 215 000 лв. 

o Подмярка 1.1.3.3. Стимулиране и подкрепа за стартиране на 

иновативни производства 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 

В рамките на Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-

2020,  процедура BG16RFOP002-1.002 "Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия" са били изпълнени успешно следните проекти: 
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- Исторически архив на корпоративно наследство, "БИЗНЕС РЕГИСТЪР" 

ООД. Размер на инвестираните средства - 433 330 лв. 

- Разработване на иновативен процес от "ГРАФЕН ИНОВЕЙШЪНС" ООД. 

Размер на инвестираните средства - 432 740 лв. 

- Разработване на иновативна система за складов мениджмънт "INNRFID". 

ИННОЛ" ООД. Размер на инвестираните средства - 434 500 лв. 

- Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници, 

"ПЕРСЕПТИКА" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 430 174 лв. 

- Разработване на иновативен продукт от "СОКОРТ" ООД. Размер на 

инвестираните средства - 430 566 лв. 

- Разработване на "Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор за 

захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа в 

едно с изход за зарядно устройство на 220 V", "СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ" 

ООД. Размер на инвестираните средства - 434 278,25 лв. 

- Разработване на прецизно софтуерно базирано автоматизирано 

управление на полифункционален компостен тунел за гъбопроизводство 

тип 3в1 (за фази ферментация/пастьоризация/инкубация), "ФРЕШ СОФТ 

КОНТРОЛ" ООД. Размер на инвестираните средства - 427 900 лв. 

- Мехатронна телескопична система за вграждане в нано и микро сателити, 

"ХЕКСАГОН АЕРОСПЕЙС" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 

433 714,50 лв. 

 

o Подмярка 1.1.3.4. Подкрепа за производства с иновативен 

характер и висока добавена стойност 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

В рамките на Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-

2020,  процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията" са били изпълнени успешно следните проекти: 

- Внедряване в дейността на "КРАУН" ЕООД на иновативен продукт - 

фиброоптична световодна сонда. Размер на инвестираните средства - 

1 215 000 лв. 

- Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система 

за закрепване на камера върху предпазна каска, "ЛОМИНИ" ООД. Размер 

на инвестираните средства - 1 417 600 лв. 

- Внедряване на иновативен продукт "Дозираща помпа за течности и масла", 

"ПИН КОНСУЛТ" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 246 700 лв. 

- Внедряване на иновация - платформа за товарни автомобили с вградена 

везна за товар, "ТРАФИК СИСТЕМИ" ЕООД. Размер на инвестираните 

средства - 564 000 лв. 
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- Внедряване на система за интегрирана платформа за стимулиране на 

алтернативния и екстремен туризъм и спорт, "ХРЪТКИТЕ" ЕООД. Размер 

на инвестираните средства - 430 000 лв. 

- Внедряване на иновативна услуга: Мобилно шоково замразяване, 

"АЙСБЕРГ ГРУП" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 592 000 лв. 

- Подкрепа за внедряване на интелигентно реле, работещо по стандарт IEEE 

802.11. Размер на инвестираните средства - 1 266 211,04 лв. 

- Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за 

гласови комуникации на диспечърски център "Радис", "БАЛКАНТЕЛ" ООД. 

Размер на инвестираните средства - 1 582 867,50 лв. 

- Внедряване на иновации, "БИЗНЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД. Размер на 

инвестираните средства - 432 432 лв. 

- Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и 

обездвижване на крайници, "ДА ТРАНС" ООД. Размер на инвестираните 

средства - 1 322 000 лв. 

- Повишаване на иновативния капацитет чрез внедряване на иновации, 

"ДЕКС ЛАБ" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 1 425 000 лв. 

- Внедряването и пускане в производство на бездисперсионен газов 

анализатор, "ДИДЖИ КОНСУЛТ" ЕООД. Размер на инвестираните средства 

- 1 245 500 лв. 

- Внедряване и пускане в производство на иновативен резервоар с безшевно 

хидро-изолационно покритие, "ЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 

Размер на инвестираните средства - 231 651,46 лв. 

- Иновации в Екостар за интелигентно управление на енергийни мрежи, 

"ЕКОСТАР - С" ЕООД. Размер на инвестираните средства - 1 425 000 лв. 

- Внедряване в производство на иновативна интелигентна фасунга intellampi, 

"ИНДЪСТРИЪЛ ТРЕЙДИНГ" ООД. Размер на инвестираните средства - 1 

231 000 лв. 

 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор е насочен 

основно към цикъла на агробизнеса, като в териториално отношение засяга 

предимно селската част на общината, макар да има своето пряко влияние и върху 

структурата на градската икономика на общинския център чрез мощностите на 

преработващата промишленост на земеделската продукция. 

Мерките, които обезпечават постигането на Стратегическа цел 1 в рамките на 

агробизнеса са следните: 

 Мярка 1.2.1.: Стимулиране на диверсификацията на 

земеделските производства и затварянето на цикъла на 

агробизнеса 
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o Подмярка 1.2.1.1. Колективни инвестиции и интегрирани 

проекти, засягащи повече от една мярка в ПРСР 

Индикативната стойност на подмярката е 11 500 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.2.1.2. Стимулиране и подкрепа за дейности, 

насочени към затваряне на цикъла на агробизнеса 

(преработващи мощности, пазарна реализация и др.) 

Индикативната стойност на подмярката е 10 500 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.2.1.3. Подкрепа за развитие на традиционните 

производства - зърнопроизводство и животновъдство 

Индикативната стойност на подмярката е 25 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 1.2.2.: Развитие на биологично земеделие и устойчиви 

земеделски практики 

o Подмярка 1.2.2.1. Осигуряване на обучения, консултантски 

услуги и сертификация 

Индикативната стойност на подмярката е 600 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.2.2.2. Подкрепа за млади фермери в 

биоземеделието 

Индикативната стойност на подмярката е 850 000 лв.  

В рамките на Програмата за развитие на селските региони са били изпълнени 

проекти за подпомагане създаването и развитието на стопанството на млади 

земеделски стопани – общо 21 проекта с обща стойност на реално изплатените 

суми в размер на 532 955,50 лв.  

o Подмярка 1.2.2.3. Осигуряване на информация за 

възможностите за финансиране по Европейски програми и 

фондове на регионално, национално и международно развитие 

Индикативната стойност на подмярката е 5 000 лв. 
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През периода ОИЦ – Враца е провеждал информационни кампании, които са 

включвали и запознаване с възможностите, които е предлагала Програмата за 

развитие на селските райони, свързани със: стартиране и развитие на 

самостоятелен бизнес, вкл. и на възможности за финансиране на къщи за гости - 

подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"; подмярка 6.1. 

"Създаване на стопанства на млади фермери"; подмярка 4.2. "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти"; подмярка 4.1.2. "Инвестиции 

в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки 

стопанства"; мярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие"; мярка 14. "Хуманно отношение към 

животните"; подмярка 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"; актуализирани 

индикативни графици за прием на проектите по мерките по ПРСРС. През 2019 г. 

най-голям интерес е проявен към частта за стартиране на земеделска дейност; 

подмерки 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства", 4.2.2 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства" и 16.4 "Подкрепа за хоризонтално 

и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки".  

Средствата за Проект "Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център - Враца през периода 2019-2021 г." са били в размер на 

357 895,14 лв. Той е продължение на проект "Изграждане и функциониране на 

областен информационен център (ОИЦ) във Враца", финансиран по ОП 

"Техническа помощ" 2007-2013 г. и проект "Осигуряване функционирането на ОИЦ 

– Враца", финансиран по ОП "Добро управление" 2014-2020 г. Проектните 

дейности са инструмент за популяризиране на възможностите за финансиране на 

инвестиционните намерения на бизнеса и гражданите. Реално изплатените суми 

са в размер на 275 689,96 лв. 

 

 Мярка 1.2.3.: Инвестиции в горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите 

o Подмярка 1.2.3.1. Създаване на агро-лесовъдни системи 

Индикативната стойност на подмярката е 5 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.2.3.2. Залесяване и създаване на гористи 

местности 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв.  

За периода от 2014 г. до 2020 г. в годишните доклади за наблюдение 

изпълнението на ОПР е отчетено следното: 
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През 2014 г. са били подписани Договор № Д-116/23.04.2014 г. на обща стойност 

за 36 м. - 210 000 лв. с ДДС и до 70 000 лв. годишно и Договор № Д-

117/23.04.2014 г. на обща стойност за 36 м. до 90 000 лв. с ДДС и до 30 000 лв. 

годишно. По ежегодно обявявания конкурс от Общински съвет - Враца "Малки 

граждански инициативи 2014 г." са били одобрени 21 бр. предложения в т. ч. 12 

бр. от населените места в общината на стойност 58 218,41 лв.  

През 2017 г. поддържането на зелени площи и озеленяване в т.ч. дейности с 

дървесни видове през 2017 г. са били изпълнявани съгласно договор № У-

8/26.01.2017 г. с "БКС-Враца" ЕООД и трансферите, превеждани на 

новосформираното общинско предприятие ОП БКС, в рамките на 378 000 лв. с 

ДДС за дейност "Озеленяване", заложени в бюджета на Община Враца. 

Доставката на цветя и дървесна растителност са били изпълнявани съгласно 

договори № Д-116/23.04.2014 г. и № Д-117/23.04.2014 г. с "Павлин Дамянов-АГРО" 

ЕООД. 

През 2019 г. са били проведени кампании за залесяване с дървесна растителност 

в гр. Враца. Поддържане на зелени площи и озеленяване в т.ч. дейности с 

дървесни видове през 2019 г. са били изпълнявани от ОП "БКС" със средства, 

заложени в бюджета на Община Враца дейност "Озеленяване". 

През 2020 г. поддържането на зелени площи и озеленяването, в т.ч. дейности с 

дървесни видове, са били изпълнявани от ОП "БКС" със средства, заложени в 

бюджета на Община Враца, дейност "Озеленяване". През 2020 г. Община Враца е 

участвала във втори залесителен сезон, организиран от инициативата "Когато 

станем 100 000 ще посадим гора", като е заявила безвъзмездно дарение от 

Фондация "77" – Никола Рахнев следните видове фиданки - червен дъб - 100 бр., 

явор обикновен - 100 бр., бор черен - 100 бр., акация бяла – 1 000 бр., зимен дъб – 

450 бр., смърч обикновен - 100 бр., атласки кедър - 100 бр., конски кестен 100 бр., 

туя източна – 100 бр. 

През 2020 г. не са били организирани кампании за залесявания, поради 

противоепидемичните мерки. 

През 2020 г. са били извършени паспортизация и картотекиране на съществуваща 

дълготрайна дървесна растителност в съответствие с Наредба №1/1993 г. за 

опазване на дълготрайната декоративна растителност на МТРС, Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Враца и 

чл. 63 от ЗУТ. "Паспортизация и картотекиране на дълготрайна дървесна 

растителност на територията на гр. Враца" - Етап 1 – Район, заключен между ул. 

"Петропавловска", бул. "Мито Орозов", бул. "Васил Кънчов", бул. "Екзарх Йосиф", 

бул. "Втори Юни" и ул. "Поп Сава Катрафилов". Картотеката е публично достъпна, 

публикувана е на интернет страницата на Община Враца.  

Бил е изпълнен Договор с № У-78/22.04.2020 г. на стойност 30 000 лв. с ДДС, като 

финансирането на договора е било от бюджета на Община Враца за 2020 г., 
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дейност 622-"Озеленяване". От 2020 г. Община Враца е с организиран публичен 

регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо 

значение. 

o Подмярка 1.2.3.3. Превенция и възстановяване на вредите 

върху горите от горски пожари и природни бедствия, 

включително нашествие от вредители и поява на болест, 

катастрофични събития и заплахи, свързани с климата 

Индикативната стойност на подмярката е 3 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.2.3.4. Инвестиции в нови технологии за 

лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти 

Индикативната стойност на подмярката е 4 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 

Приоритет 1.3: Печеливш туристически продукт. С оглед наличието на 

значителен рекреационен потенциал в общината (основно в нейната южна част, 

заета от Врачанския Балкан), наличието на съхранено културно-историческо 

наследство и уникални природни дадености, на вече формирани териториални 

съчетания от туристически атракции, както и на потенциал за формиране на 

регионална, надобщинска туристическа дестинация, благодарение значителните 

туристически ресурси на съседните общини (Мездра, Роман, Вършец и 

Берковица), туризмът може да се превърне в един от важните сектори на 

местната икономика. Допълнителна възможност за стимулиране на туризма в 

общината се явява и нейното включване в една от трите основни туристически 

дестинации, които са подкрепяни от Стратегията за прилагане на ИТИ в 

Северозападния район. 

За тази цел са определени следните основни мерки: 

 Мярка 1.3.1. Инфраструктурно осигуряване и социализация на 

туристически ресурси, обекти и зони 

 

o Подмярка 1.3.1.1. Изграждане на инфраструктура за развитие 

на туристическите услуги на територията на военното 

поделение 

Индикативната стойност на подмярката е 3 012 000 лв. 
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Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 1.3.1.2. Водоснабдяване на курортни локации в ПП 

"Врачански балкан" 

Индикативната стойност на подмярката е 10 000 000 лв. 

Към 2018-а година, Договор №У-179/28.07.2016 г. за предпроектно проучване за 

допълнително водоснабдяване на природен парк "Врачански Балкан" (Леденика -

Пършевица) е бил прекратен, поради изтекъл срок. Не са били представени 

идейни варианти и не са били направени хидрогеоложки проучвания, съгласно 

договора. 

Съгласно Договор №У-184 от 02.08.2019 г. е било изготвено прединвестиционно 

проучване за водоснабдяване на туристически комплекс "Леденика" на стойност 

59 580 лв. с ДДС, като средствата са били осигурени със Споразумение №РД-02-

30-79/28.12.2018 г. между МРРБ и Община Враца. Нямало е направени разходи 

за 2020 г. 

o Подмярка 1.3.1.3. Социализация и адаптация на културно-

историческо наследство в Община Враца – град и населени 

места 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 

Община Враца е изпълнила Проект "Развитие на устойчив туризъм в Община 

Враца. Леденика – туризъм без сезони" на стойност 5 324 298 лв. като размерът 

на безвъзмездната финансова помощ е бил 4 515 528,02 лв., а съфинансирането 

от Община Враца е било в размер на 211 783,56 лв. Осигурено е било 

дофинансиране от 596 986,92 лв. Разработена е била природна атракция, 

базирана на пещера "Леденика" и превръщането ѝ в основа на 

конкурентноспособен туристически продукт - символ на развиващата се 

туристическа дестинация Враца; на площадката пред входа на пещерата е бил 

изработен входен модул "Ледениче"; бил е изграден 

образователен/интерпретативен модул "Прилепа", бил е обзаведен и оборудван 

със съвременен кино салон с 5D кино; бил е изграден анимационен модул 

"Приказна алея" с амфитеатър; бил е изграден спортно-развлекателен модул 

"Мама, татко и ние" със спортно развлекателни съоръжения за деца и техните 

родители; били са закупени две атракционни туристически влакчета; била е 

изградена допълнителна техническа дребномащабна инфраструктура; бил е 

обновен съществуващия паркинг, били са поставени указателни табели, били са 

изградени две екопътеки с туристически маршрути; била е създадена Концепция 

за функционирането на Развлекателен парк "Леденика". 
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 Мярка 1.3.2. Разработване и пазарна реализация на туристически 

продукти 

o Подмярка 1.3.2.1. Промотиране на регионален туристически 

продукт Враца - Мездра - Роман 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

Проект "Враца – врата към древността" е бил изпълнен през 2014 г. по ОПРР. 

Водеща организация: Община Враца. Партньори - Община Мездра и Община 

Роман, а стойността на проекта е била в размер на 446 000 лв. (Размерът на 

безвъзмездната финансова помощ - 449 520 лв., като съфинансирането от 

Община Враца е било в размер на 23 659 лв., а общият размер на проекта е 

възлизал на 473 179 лв.) Общият бюджет на БФП е бил в размер на 441 355 лв., 

като общо изплатените средства са били в размер на 419 287 лв.  Основната 

цел на проекта е била подобряване на сезонното и териториално разпределение 

на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. В 

резултат на изпълнението му, са били създадени следните продукти: разработени 

туристически пакети и виртуални турове; разработен рекламен пътеводител на 

туристическия район и отбелязани туристически обекти на български език и на 5 

езика за чуждестранни изложения; цветни дипляни на български език и на 5 езика 

за чуждестранни изложения; изработени за разпространение флайери за реклама 

на регионалния туристически продукт по изложенията и в страната; участие в 

рекламни каталози в съседни държави – Сърбия, Македония, Гърция и Румъния; 

изработен 20-минутен рекламен филм за туристическия продукт; изработен и 

излъчван в национална телевизия на 30-секунден рекламен клип; организирани и 

проведени 3Д-мапинг спектакли във Враца, Мездра и София; разработени 

виртуални турове, виртуални карти, QR кодове и други.; извършени анкетни 

проучвания, работа на терен, изготвени анализи и доклади и др. 

o Подмярка 1.3.2.2. Проект за развитие на туристическа 

дестинация Врачански балкан – Вършец - Берковица 

Индикативната стойност на подмярката е 2 350 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 1.3.3. Маркетинг и реклама 

o Подмярка 1.3.3.1. Рекламна и маркетингова кампания за 

представяне на  туристическа дестинация Врачански балкан – 

Вършец - Берковица 

Индикативната стойност на подмярката е 200 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 
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o Подмярка 1.3.3.2. Рекламни материали за туризма в община 

Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

Ежегодно са били преиздавани флаери, рекламиращи културно-историческото 

наследство и фестивалите от културния календар на Общината. Те са били 

разпространявани по време на специализирани туристически изложения и 

форуми в България и чужбина, както и в хотелите и къщите за гости на 

територията на общината. 

През 2014 г.:  

- Рекламни материали са били представяни в българското консулство в 

Шанхай, Китай; виртуално и в туристически изложения в Букурещ и Москва; 

- Нови рекламни материали под надслов "Враца – град на съкровища" са 

били изготвяни за международната туристическа борса "Ваканция Спа 

Експо 2015", София. 

През 2015 г.:  

- Били са преиздадени три вида рекламни материали в тираж по 1 000 броя – 

дипляна с местата за настаняване в община Враца, дипляна с представяне 

на Рогозенското съкровище и брошура с представяне на залите в 

Регионалния исторически музей. Всички рекламни материали са били 

разпространявани по време на специализираните туристическите 

изложения и форуми; 

- Община Враца е получила награди за "Оригинален експозиционен щанд" на 

туристическото изложение "Културен туризъм" във Велико Търново, за 

отлично представяне и активно участие във Фестивала "Зелени дни" в 

София, грамота за участие в Черноморски туристически форум във Варна. 

През 2016 г.: 

- Община Враца е участвала с рекламна страница в специалния брой на 

руски език на списание "Туризъм и отдих", което е било разпространявано 

на Международната туристическа борса MITT – Москва. В рекламната 

страница са били представени възможностите за културен, планински и 

фестивален туризъм; 

- През отчетния период са били издадени две нови брошури - "Културни 

събития" и "Етнографско-възрожденски комплекс "Св. Софроний 

Врачански", в тираж по 1 000 броя всяка. 

През 2017 г.:  

- Били са издадени две нови брошури - "Културни събития" и "Етнографско-

възрожденски комплекс "Св. Софроний Врачански", в тираж по 1 000 броя 

всяка. Всички рекламни материали са били разпространявани по време на 

специализираните туристическите изложения и форуми. 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
24 

През 2018 г.: 

- През 2018 г. са били издадени дипляна "Враца - град на съкровища" в 

тираж 1 000 броя и брошура "Национален фолклорен събор "Леденика" в 

тираж 3 000 броя; 

- През 2019 г. са били издадени брошура "Етнографско-възрожденски 

комплекс "Св. Софроний Врачански" в тираж – 1 000 броя, брошура 

"Национален фолклорен събор "Леденика" в тираж 3000 броя, дипляна 

"Враца - град на съкровища" в тираж 1000 броя, тениски – 200 броя и шапки 

– 100 броя. 

През 2019 г.:  

- През месец август 2019 г. Сдружение "Книгини" е представило във Враца 

иновативния VR продукт "Дестинация Враца – величие и красота в 360о". 

Съвременната технология е позволила да се посетят виртуално природните 

забележителности в региона – водопадът Скакля, Боров камък, Кобилините 

стени, проходът Вратцата, местността Погледец, къщата на баба Илийца в 

село Челопек, както и да се разгледа от птичи поглед красотата на 

Врачанския Балкан. Създаденият 15-минутен филм е бил озвучен на 

български и английски език. Модерният продукт, чиято цел е била 

рекламиране и популяризиране на природните и културно-исторически 

забележителности, е бил създаден по идея на Сдружение "Книгини" със 

съдействието на Община Враца. 

През 2020 г.:  

- Новата туристическа платформа на Община Враца, "Open Vratsa" е 

стартирала на 01.07.2020 г., като целта ѝ е да промотира и популяризира 

природните забележителности, културно-историческото наследство, 

ежегодните културни събития и празници, както и местата за настаняване и 

заведенията за хранене и развлечения в град Враца и региона. Част от 

платформата е едноименният уебпортал OpenVratsa.bg. Била е създадена 

и продължава да се развива от Фондация "Америка за България", със 

съдействието на Община Враца; 

- През 2020 г. е била издадена брошура "Културни събития – Враца", в тираж 

от 1 000 броя и брошура "Национален фолклорен събор "Леденика", в 

тираж – 3 000 бр.  

Изразходените средства за периода са били както следва: през 2015 г. – 5 949,42 

лв. с ДДС; през 2016 г. – 3 975,80 лв. с ДДС; през 2017 г. – 3 556 лв. с ДДС; през 

2018 г. – 4 065 лв. с ДДС; през 2019 г. – 2 250 лв. с ДДС. През 2019 г. стойността 

на иновативния VR продукт на Сдружение "Книгини" е 15 000 лв. с ДДС; през 2020 

г. – 5 616 лв. с ДДС. През 2020 г. не са били изразходвани средства от Община 

Враца за туристическата платформа "Open Vratsa". 

o Подмярка 1.3.3.3. Участие в туристически изложения 
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Индикативната стойност на подмярката е 70 000 лв.  

Регионалният туристически продукт в изпълнение на Проект "Враца – врата към 

древността" е бил представен на пет международни изложения в страната през 

2014 г.: София (в 31-то издание на Международната туристическа борса (МТБ) 

ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО, от 13-15 февруари 2014 г.); Варна (Шести 

Черноморски туристически форум от 2-ри до 4-ти октомври 2013 г.); Бургас (XІІІ-та 

туристическа борса "Вашата ваканция", 24 и 25 април в Бургас); Велико Търново 

(XI-то Международно туристическо изложение (МТИ), от 10-13 април 2014 г.); 

Велико Търново (XI-то Международно туристическо изложение (МТИ), от 10-13 

април 2014 г.) Стойността на Проект "Враца- врата към древността" е била в 

размер на 446 236,10 лв. 

През 2015 г. Община Враца е получила награди за "Оригинален експозиционен 

щанд" на туристическото изложение "Културен туризъм" във Велико Търново (м. 

април 2015 г.), за отлично представяне и активно участие във Фестивала "Зелени 

дни" в София (м. май 2015 г.), грамота за участие в Черноморски туристически 

форум във Варна (м. септември 2015 г.) Разходите за експозиционния щанд през 

2015 г. са били в размер на 4 490 лв. 

През 2016 г. Община Враца е участвала в две туристически изложения - 

Международна туристическа борса "Ваканция и Спа Експо – 2016" в гр. София и в 

Международно туристическо изложение "Културен туризъм" в гр. Велико Търново. 

Разходите за туристически изложения през 2016 г. са били 11 401,40 лв. 

През 2017 г. Община Враца е участвала в 34-та Международна туристическа 

борса "Ваканция и Спа Експо – 2017" в гр. София от 15.02. до 17.02.2017 г. 

Разходите за Международната туристическа борса през 2017 г. са възлизали на 6 

675,10 лв. 

От 26 февруари до 6 март 2018 г., Регионален исторически музей – Враца е 

участвал в първото по рода си изложение "Салон на музеите", проведено в НДК – 

гр. София. В мероприятието са били представени над 40 регионални и 

национални музеи и няколко галерии от цялата страна. Проектът е бил част от 

официалната национална културна програма на Българското председателство на 

Съвета на ЕС. Изложението са посетили министрите на културата на 28-те 

страни, членки на Европейския съюз и от 21 страни от Азия. Разходите са били за 

сметка на РИМ – Враца. 

 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво 

пространствено развитие, качествена среда за обитаване 

и адекватно инфраструктурно осигуряване 
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Настоящата цел е дефинирана с оглед необходимостта от установяването на 

балансиран и устойчив модел на ползване на територията на общината и нейното 

устройство, чрез което да се постигне адекватна на нуждите и тенденциите в 

развитието пространствена структура  на общината и свързаното с това 

състояние на средата за обитаване, бизнес и рекреация, включително по 

отношение на нейното  инфраструктурно осигуряване. 

По Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, 

качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване са  

формулирани следните Приоритети: 

Приоритет 2.1. Устройство на територията и пространствено развитие 

Приоритет 2.2. Качество на средата за обитаване и рекреация 

Приоритет 2.3. Инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.4. Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна 

ефективност. 

 

Приоритет 2.1: Устройство на територията и пространствено развитие е 

изведен на основата на необходимостта от осигуряване на адекватна 

устройствена основа, чрез която да се разгърне настоящата стратегическа рамка. 

Това изисква от една страна да се генерира необходимата информационна 

основа за територията на общината, а от друга - да се разработят адекватни 

модели за ползване и устройство на територията, в това число Общ устройствен 

план за общината и конкретни устройствени планове, в зоните където 

планираните интервенции го изискват. 

Във връзка с това са определени две основни мерки: 

 Мярка 2.1.1. Усъвършенстване на информационната основа за 

планиране и устройство на територията  

o Подмярка 2.1.1.1. Цифровизация на кадастъра на населените 

места в община Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 300 000 лв. 

През 2016 г. са били направени паспортизация на общински сгради и съоръжения 

съгласно Наредба №5/2006 г. на МРРБ  на стойност 16 608 лв., оцифряване на 

кадастрални планове на с. Челопек, с. Паволче, с. Мраморен и с. Голямо Пещене  

на стойност 29 988 лв., както и оцифряване на план за регулация на с. Върбица 

на стойност 6 000 лв. 
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През 2017 г. е бил изготвен цифров модел на регулация и кадастър на селата 

Бели извор, Три кладенци, Девене, Баница и Горно Пещене на стойност 41 760 

лв.  

През 2018 г. е било извършено оцифряване на действащите регулационни 

планове на селата: Чирен, Нефела, Згориград. Лиляче, Оходен, Лютаджик, 

Власатица, Тишевица.  Извършено е било и оцифряване на регулационните 

планове на с. Лиляче и с. Лютаджик, оцифряване на застроителни планове на с. 

Баница, с. Девене и нанасяне на частични изменения на подробния устройствен 

план на с. Горно Пещене, община Враца на стойност 29 664 лв. 

През 2019 г. е било извършено оцифряване на регулационни планове на с. 

Лиляче, с. Лютаджик, оцифряване на застроителни планове на с. Баница, с. 

Девене и нанасяне на частичните изменения на подобрения устройствен план на 

с. Горно Пещене на обща стойност 29 664 лв. 

o 2.1.1.2. Изготвяне на цифров подземен кадастър на гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.1.1.3. Интегрирана ГИС на община Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв.  

През 2017 г. е била въведена географска информационна система "ТОБЕЛ", която 

е улеснила работата на служителите от отдел "УПКС" и отдел "Общинска 

собственост". Бил е сключен договор У-148/29.05.2017 г. за внедряването на 8 бр. 

лицензи на стойност 35 992,80 лв.  

 Мярка 2.1.2. Разработване и прилагане на устройствени планове 

o Подмярка 2.1.2.1. Разработване на ОУП на община Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 200 000 лв. 

В изпълнение на изискванията на ЗУТ, през 2013 г. е било възложено 

разработването на задание за проектиране на ОУП на Община Враца и 

Концепция за пространствено развитие, които са част от необходимите документи 

за стартиране на процедурата. Стойност на договора с изпълнителя е 89 880 

лева.  

През 2020 г. е бил изготвен предварителният проект. 

 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване и рекреация е пряко 

свързан с качеството и стандарта на живот, което от своя страна предопределя 

формулирането на този приоритет и включването му в Общинския план за 

развитие на Община Враца през периода 2014-2020 г. 
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През 2014 г. е бил завършен проект "Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на Враца". Целта на документа е да допринесе за 

повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на 

дългосрочна визия за развитието на град Враца. Идентифицирани са зони за 

въздействие, за които са разработени пакети от проекти, в които са 

включени дейности, обединени по териториален технологичен и времеви 

признак, с общо финансово управление и предвиден единен синергичен ефект. 

Предвидени са интервенции върху над 200 обекта. 

За обезпечаване на необходимите интервенции, насочени към подобряване 

качеството на средата за обитаване са формулирани следните мерки: 

 Мярка 2.2.1. Подобряване качеството на средата за обитаване 

o Подмярка 2.2.1.1. Благоустрояване на междублоковите 

пространства в социална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 4 481 000 лв.  

През 2014 г. е било извършено благоустрояване на междублокови пространства 

на ул. "28 октомври" на стойност 3 000 лв., ул. "Илинден" на стойност 1 651 лв. и 

на ул. "Христо Ботев" на стойност 7 649,84 лв. 

През 2015 г. са били извършени вертикални планировки в ж. к. "Дъбника" по 

Договор №С-110/21.04.2015 г., както следва: ул. "Илия Кръстеняков“ №16 – 5 

645,15 лв., бл. 11 – 2 626,99 лв., бл. "Орбита 7" – 8 892,09 лв., бл. "Орбита 5" – вх. 

А, Б – 3 688,93 лв., бл. "Орбита 6" – вх. А, Б – 5 593,42 лв., бл. "Орбита 3" – вх. А, 

Б – 5 211,40 лв., бл. "Орбита 4" – вх. А, Б – 5 019, 96 лв., бл. 16 – вх. Г, Д – 13 

519,37 лв., бл. 28 – 9 556,52 лв. и бл. 135 – 13 061,21 лв. 

През 2017 г. е била извършена вертикална планировка междублоково 

пространства до бл. 140, ж. к. "Дъбника", гр. Враца (асфалтова настилка - паркинг) 

на стойност 23 927,94 лв. 

През 2018 г. е била извършена Вертикална планировка междублоково 

пространства до бл. "Май 1", кв. 72, гр. Враца (асфалтова настилка - паркинг и 

асфалтова настилка - тротоари) на стойност 30 329, 56 лв. 

През 2019 г. е била извършена вертикална планировка на междублоково 

пространство в района на ул. "Остри" връх, ул. "Река Лева" и бул. "Христо Ботев" – 

сключен е бил Договор № С-240 от 25.09.2019 г. с предмет: "Инженеринг – 

проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във 

връзка с реализация на вертикална планировка на междублоково пространство в 

район на ул. "Остри връх", ул. "Река Лева" и бул. "Христо Ботев" на обща 

стойност 68 760 лв. с включен ДДС. Всички дейности, предмет на договора, са 

били изпълнени в срок; била е извършена вертикална планировка при бл. 

"Околчица" 4 – сключен е бил Договор № С- 241 от 25.09.2019 г. с предмет: 
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"Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски 

надзор във връзка с реализация на вертикална планировка при бл. "Околчица" № 

4". Общата стойност на договора е възлизала на 47 760 лв. с включен ДДС, като 

всички дейности са били изпълнени в срок. 

През 2020 г. са били извършени: инженеринг – благоустрояване при блокове 

"Орбита" 11, 12, 13 на стойност 106 435,20 лв. с включен ДДС; бил е изготвен 

инвестиционен проект за благоустрояване и реализиране на регулация в района 

на ЖСК "Веслец" – 2, ЖСК "Детелина", ЖСК "Славия", ж. бл. на  ул. "Л. Каравелов" 

№ 20 –сключен Договор №У – 306/31.12.2020 г. на стойност 9 960  лв. с включен 

ДДС, по който през 2020 г. не са били извършвани плащания. 

o Подмярка 2.2.1.2. Благоустрояване на междублоковите 

пространства в зона с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 11 721 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.1.3. Утилизиране и благоустрояване на 

територията на бившето военно поделение за изграждане на 

публична зона с културни, развлекателни и спортни обекти, 

места за отдих и занимания 

Индикативната стойност на подмярката е 13 420 000 лв. 

Община Враца е започнала да води кореспонденция по отношение 

придобиването на имотите още от 2013 г. Съгласно Закона за държавната 

собственост (обн., ДВ, бр. 13 от 07.12.2017 г.), разпоредбата на чл. 54, ал. 1, изр. 

1-во от ЗДС е съществено изменена, като е въведено специално изискване, а 

именно само в полза на Общини за изпълнение на техните функции или за трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване 

на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. Имотът на 

бившето военно поделение има статут на публична държавна собственост и 

предстои да се формира визия за бъдещите разпоредителни действия. Съгласно 

това, на този етап собствеността върху имотите не може да бъде прехвърлена на 

Община Враца.  

o Подмярка 2.2.1.4. Изграждане на детски площадки в  социална 

зона 

Индикативната стойност на подмярката е 670 000 лв.  

През 2014 г. е била изградена детска площадка в централната градска част, 

дарение от ПП ГЕРБ, на стойност 20 000 лв. 
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През 2018 г. са били изградени детски площадки на територията на гр. Враца на 

стойност 139 959,54 лв. Една площадка е била изградена с дарение от 

"Практикер".  

През 2019 г. са били изградени 6 бр. на обща стойност 139 959,54 лв.  

През 2020 г. е бил сключен Договор на стойност 129 600 лв. с ДДС. Предмет на 

договора са били изграждането на 5 детски площадки и 1 игрище с изкуствена 

трева. През 2020 г. са били изплатени 38 880 лв. 

o Подмярка 2.2.1.5. Изграждане и рехабилитация на спортни 

игрища в  социална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 1 027 000 лв.  

Било е изградено спортно игрище в ж. к. "Дъбника" в рамките на проект "Враца – 

привлекателно място за живеене". По отношение на инвестициите в спортните 

бази съгласно договор №С-244/23.10.2017 г. е бил изпълнен обект "Изграждане на 

тренировъчно игрище с изкуствена настилка в у.п.и. XXII-5, кв. 236 по плана на 

спортен комплекс гр. Враца" на стойност 323 459,53 лв., а съгласно договор № С-

99/27.03.2017 г. е бил изпълнен обект "Ремонт настилка Покрита лекоатлетическа 

писта" в спортен комплекс "Хр. Ботев" на стойност 87 505,80 лв. С полагането на 

настилката, е станало възможно реалното използване на Покритата 

лекоатлетическа писта по предназначение за целогодишна тренировъчна 

дейност. 

Били са извършени ремонт и реконструкция на Стадион "Хр. Ботев", на стойност 2 

млн. лв., по Инвестиционна програма на Министерство на младежта и спорта. 

Община Враца e упражнявала инвеститорски контрол при реконструкция на 

спортен терен, в т.ч. изграждане на автоматизирана поливна система на терена, 

изграждане на дренажна канализационна система на терена, реконструкция на 

трибуни сектори Б1 и Г1 и основен ремонт на сградата на стадиона. 

Проект с обществена значимост, който е бил реализиран от Община Враца е за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на покритата лекоатлетическа 

писта в спортния комплекс. Стойността на ремонта е възлязла на стойност 738 

608,44 лв., от които грант - 627 817,17 лв. и съфинансиране в размер на - 110 

791,17 лв. 

o Подмярка 2.2.1.6. Изграждане на детски площадки в 

индустриална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 174 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 
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o Подмярка 2.2.1.7. Изграждане на детски площадки в зона с 

обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 609 000 лв. 

Съгласно Договор № С-201/24.08.2017 г. са били реконструирани и изградени 

съвременни детски площадки на обща стойност 92 447,54 лв., както следва: 

детска площадка в ж. к. "Дъбника", УПИ-ХV, кв. 25, между бл. 147 и бл. 16; детска 

площадка в градинката при площад "Левски"; детска площадка в ж. к. "Сениче"; 

детска площадка в ж. к. "Околчица", УПИ ІІ-17 (срещу "Топлофикация"). 

Съгласно Договор № С-153/09.06.2017 г., по проект "Красива България" е било 

извършено благоустрояване на дворно пространство на ДГ "Щастливо детство", 

гр. Враца, в т.ч. са били реконструирани и изградени съвременни детски 

площадки на обща стойност 216 980,72 лв. 

o Подмярка 2.2.1.8. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на покрит 

общински пазар в зона с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 3 445 000 лв. 

Били са извършени цялостен ремонт на Кооперативен пазар "Леонов" на стойност 

312 564 лв., както и текущи ремонти на останалите 4 бр. пазарни площадки на 

стойност 18 495 лв. 

o Подмярка 2.2.1.9. Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 12 326 000 лв. 

На 02.05.2017 г. с МРРБ, Управляващ орган на ОП "Региони в растеж" е бил 

сключен административен договор за изпълнение на проект "Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца". Това е 

един от проектите от Инвестиционната програма 2014-2020 на Враца, който в края 

на 2020 г. е изпълнен. Той е най-мащабният и е по инвестиционен приоритет 

"Градска среда", който включва обновяване на централната пешеходна зона от 

ул. "Кръстьо Българията" до ул. "Полк. Лукашов", пространството между ул. "Полк. 

Лукашов", бул. "Христо Ботев" и ул. "Гладстоун", пространството между бул. 

"Христо Ботев" и ул. "Стефанаки Савов", пл. "Христо Ботев" и парка при църквата 

"Св. Николай". Проектът включва също и рехабилитация и реконструкция на 

улични мрежи в Централната градска част около Централната пешеходна зона. 

Обща стойност на отчетените разходи е 6 747 861,60 лв.  

o Подмярка 2.2.1.10. Спортна инфраструктура на територията на 

военното поделение 

Индикативната стойност на подмярката е 7 787 000 лв. 
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Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.1.11. Оборудване и обзавеждане на 

оперативните центрове на системата за безопасна градска 

среда и превенция на риска (СБГСПР) 

Индикативната стойност на подмярката е 12 222 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.1.12. Оборудване и обзавеждане на "Център за 

наблюдение и управление на нарушенията" в КАТ 

Индикативната стойност на подмярката е 445 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.1.13. Подобряване привлекателността на 

централните  части на населените места в общината (села) 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

По Проект "Малки граждански инициативи" ежегодно са били отпускани средства 

до 60-70 хил. лв./годишно, в размер до 3 000 лв. на проект, на инициативни 

комитети и управителни съвети на етажната собственост за облагородяване на 

градската среда. 

- През 2014 г. са били одобрени 21 бр. предложения в т. ч. 12 бр. от 

населените места в общината на стойност 58 000 лв.  

- През 2015 г. са били одобрени 30 бр. предложения на стойност 58,7 хил. 

лв. 

- За инфраструктурни обекти по проект "Малки граждански инициативи 2016 

г." от Капиталовата програма на Община Враца са били изразходени 19 520 

лв., вкл. за изграждане на детска площадка в кметство Горно Пещене (2 

725 лв.) 

- За инфраструктурни обекти през 2017 г. са били изразходени 58 398 лв. 

вкл. за изграждане на детски площадки. 

- За инфраструктурни обекти по проекта през 2018 г. са били изразходени 59 

698 лв. вкл. за изграждане на детски площадки. 

- През 2019 г. общата сума е възлизала на 60 000 лв. 

През 2014 г.: са били инвестирани близо 100 000 лв. в селата от общината – в 

публичния сграден фонд и в инфраструктурата.  

През 2015 г. в града и селата са били инвестирани около 223,4 хил. лв. – в 

публичния сграден фонд и в инфраструктурата.  
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Била е подобрена  привлекателността на централните части на населените места 

в общината, като са били извършени ремонти на кметствата на територията на 

общината: 

- Комбинирана сграда в с. Бели извор - (кметство, библиотека, кафе-клуб, 

здравна служба) със съдействието на "Холсим България" АД. Извършените 

дейности по упражняване на строителен и авторски надзор са били 

финансирани от Община Враца  на стойност 1 450 лв.; 

- Ремонт на комбинирана сграда – пенсионерски клуб, младежки клуб и 

чакалня на стойност 7 190 лв., частичен ремонт подови настилки в ДМУ в с. 

Три кладенци на стойност 2 426 лв.; 

- Ремонт на покрива на Пенсионерския клуб в с. Паволче на стойност 13 173 

лв.; 

- Ремонт на покрива и вътрешен ремонт на Пенсионерския клуб в с. 

Мраморен на стойност 6 248 лв.; 

- Ремонт на тоалетните на Пенсионерския клуб с. Чирен на стойност 2 806 

лв.; 

- Довършени са били ремонти на кметствата на територията на общината – 

с. Вировско, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Три кладенци, с. Паволче, с. 

Чирен – на обща стойност 30 534 лв.; 

- Ремонт на покрив и фасада на комбинирана сграда – читалище, кметство и 

детска градина в с. Мраморен на стойност 110 000 лв.;  

- Подмяна дограма и ремонт на училище в с. Паволче на стойност 34 220 

лв.; 

- Основен ремонт на Здравна служба в с. Девене на стойност 40 020 лв.; 

- Хидроизолация на покрив на Пенсионерски клуб в с. Горно Пещене на 

стойност 3 529 лв.;  

- Отводнителна канавка в района на спортното игрище с. Вировско на 

стойност 5 111 лв.; 

- Изграждане на Зала-клуб на кметство с. Власатица на стойност 112 289 лв.;  

- Проектиране и присъединяване на Комбинирана обществена сграда с. Бели 

извор на стойност 2 100 лв.;  

- Фитнес уреди в кметство Бели Извор на стойност 2 720 лв.;  

- Спортна площадка в кметство Косталево (ПУДООС) – 10 000 лв.;  

- ДМА, кметство Девене на стойност 1 059 лв.;  

- ДМА, кметство Голямо Пещене  на стойност 3 745 лв. 

 

 Мярка 2.2.2. Подобряване състоянието на зоните за рекреация на 

населението в общината 

o Подмярка 2.2.2.1. Реконструкция на парк и изграждане на 

обществени зелени площи в индустриална зона гр. Враца 
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Индикативната стойност на подмярката е 7 866 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.2.2. Реконструкция на парк и изграждане на 

обществени зелени площи в социална зона гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 275 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.2.2.3. Подготовка на техническа документация за 

Реконструкция на централна пешеходна зона ЗВIII-6.2; 19. 

Реконструкция на площад Руски ЗВIII-6.3.3 

Индикативната стойност на подмярката е 57 000 лв. 

Основен ремонт на парк "Руски" – изготвен е доклад, предстои обявяване на  

обществена поръчка за избор на изпълнител. Дейностите ще бъдат завършени 

през 2021 г. 

o Подмярка 2.2.2.4. Реконструкция на парк и изграждане на 

обществени зелени площи в зона с обществена значимост гр. 

Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 6 845 000 лв. 

Проект "Враца – привлекателно място за живеене" е бил изпълнен през 2015 г. 

Общата стойност на проекта е била 6 693 584 лв. по ОПРР 2007-2013 г. Проектът 

е най-важният в сферата на подобряване на градската среда. Бил е изграден нов 

градски парк в ж. к. "Дъбника" с амфитеатър и 320 седящи места, открита сцена и 

кафе сладкарница, водни пространства с водно шоу, светлинни и музикални 

ефекти. Била е обособена открита изложбена площ, много зелени площи с 

автоматична поливна система, а за децата - детски площадки за различни 

възрастови групи, както и фитнес на открито. В ж. к. "Дъбника" са били изградени 

мини парк за отдих, комбинирано спортно игрище, детска площадка и фитнес 

площадка, парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение на 

нова система за видеонаблюдение. Била е извършена рехабилитация и 

обновяване на парк "Хижата", в местността "Пикника" е било формирано ново 

място за игра и изява. Била е изградена велосипедната алея по трасето на 

напоителния канал в парк "Хижата" - до комплекс "Чайка". На ул. "Трапезица" е 

било изградено ново комбинирано спортно игрище за волейбол, баскетбол, мини 

футбол с над 100 зрителски места. В рамките на проекта е била изградена и нова 

детска площадка, фитнес на открито и полигон за екстремно колоездене в района 

на Медковско дере. 
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Дейностите по "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца" по ДБФП BG16RFOP001-1.019-0005-C01, в който са 

били включени изграждането на нови и рехабилитацията на съществуващите 

зелени площи с модерни системи за тяхната поддръжка, са завършени и с 

Разрешение за ползване; Договор № С-141 / 05.06.2018 г. с изпълнител "ВМ 

Враца" ДЗЗД. Договорът е бил на стойност 6 893 110,97 лв. 

o Подмярка 2.2.2.5. Подобряване състоянието на зелените 

площи и парковите територии в населените места (селата) 

Индикативната стойност на подмярката е 300 000 лв. 

Община Враца е участвала в конкурса на тема "Обичам природата - и аз 

участвам", в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда" на МОСВ. 

- През 2014 г. - с 37 проекта (в т. ч. гр. Враца – 4 бр.; кметства – 13 бр.; ДГ и 

училища – 20 бр.), а спечелените проекти в конкурса са били както следва: 

с. Лиляче – "Обичам природата - и аз участвам" на стойност 9 750 лв., ДГ 

"Дъга" гр. Враца – "Познаваме, пазим и обичаме природата" на стойност 4 

996 лв., ДГ "Единство, творчество, красота" гр. Враца, "Обичам природата - 

и аз участвам", на стойност 4 999 лв. 

- През 2015 г. - с 11 проекта (в т.ч. гр. Враца – 1 бр.; кметства – 10 бр.) 

Спечелените и изпълнени проекти в конкурса са били както следва: 

"Почистване, облагородяване на замърсени територии и изграждане на кът 

за отдих и спортуване" в с. Власатица на стойност 9 959 лв., "Приятели на 

природата" - с. Паволче на стойност 9 000 лв. 

- През 2016 г. - 1 проект - "Косталево – чисто и зелено село" на стойност 

10 000 лв. 

- През 2019 г. - 2 проекта от с. Оходен на стойност 9 825,08 лв. и с. Горно 

Пещене на стойност 9 800 лв. 

Голяма част от проектите в рамките на проект "Малки граждански инициативи" 

също са включвали дейности за подобряване състоянието на зелените площи и 

парковите територии. 

Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване представлява критичен момент 

при формулирането на всички публични политики, като от инфраструктурното 

обезпечаване на територията пряко зависи ефективността на ползване на 

наличните ресурси, инвестиционната атрактивност, осигуряването на 

интегрираността на общината във вътрешнорегионален и междуобщински план, 

както и осигуряването на нормални условия за живот и работа на местната 

общност. За да се обезпечи развитието на общината, в съответствие с избраната 

визия и стратегическа рамка, е необходимо да се обърне приоритетно внимание 
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на инфраструктурната обезпеченост, която с оглед на оценените нужди в 

общината, се осигурява чрез проектни интервенции в рамките на следните мерки: 

 Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна 

мрежа и подобряване на транспортно-комуникационното 

обслужване 

o Подмярка 2.3.1.1. Рехабилитация на републиканска пътна 

мрежа 

В Програмата за реализация на ОПР не е определена индикативна стойност на 

подмярката.  

През 2017 г. е стартирал проект Реконструкция на път III-1002 Враца-пещера 

"Леденика" от км. 0+200 до км. 17+608, с обща дължина 17,408 км. Обектът е бил 

завършен, като общата стойност за изпълнение на договора е възлизала на 11 

387 145,77 лв. без ДДС или 13 664 574,92 лв. с вкл. ДДС. 

o Подмярка 2.3.1.2. Рехабилитация на общинска пътна мрежа 

Индикативната стойност на подмярката е 25 500 000 лв. 

За ремонт на общинска пътна мрежа през 2017 г., съгласно Договор №С-

149/29.05.2017 г.  с "Пътстройинженеринг" АД Враца са били вложени 294 635,88 

лв. с ДДС. Дейностите са включвали  полагане на асфалтова настилка на Път 

VRC1035 – (Девене – Три кладенци), Път VRC1036 –(Девене – Чирен – път ІІ-15), 

Път VRC1038 – (Мраморен – Голямо Пещене). По Допълнително споразумение 

към същия договор е било извършено и полагане на асфалтова настилка на Път 

VRC1035 – (Девене - Три кладенци - граница община Криводол) на стойност 20 

000 лв. с ДДС. За текущ ремонт на общинска пътна мрежа съгласно Договор №С-

208/05.09.2017 г. са били изразходени 39 528 лв. с ДДС - асфалтова настилка на: 

Път VRC1029–/ III-101,Враца-Криводол /-Лиляче- / II-15 /, Път VRC1030- /I-1, Враца 

- Монтана /-Бели извор - Власатица / III-101 /, Път VRC1033 – / VRC1032, Враца-

Върбешница / - Косталево. 

За текущ ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 г., съгласно Договор №С-

178/11.07.2018 г. с "Гарант-90-Цонев и СИЕ" 00Д - Враца са били изразходени 366 

000 лв. с ДДС. Дейностите са включили машинно преасфалтиране и изкърпване 

на дупки на обектите: / ІІ - 15, Враца - Борован / Мраморен - Голямо Пещене / 

VRC3027 /, / ІІ - 15, Враца - Борован / Мраморен - Голямо Пещене / VRC3027 /, 

/VRC1032, Враца - Върбешница / - Косталево, / І - 1, Враца - Мездра / - Граница 

община (Враца - Мездра)- Върбешница - Горна Кремена /ІІІ - 103/, / ІІІ - 101 / Враца 

- с. Нефела, / І - 1, Враца - Монтана /- Бели извор - Власатица / ІІІ - 101/, / ІІ - 13, 

Криводол - Борован / Девене -Чирен - /ІІ-15 /, / ІІІ - 1306, Горно Пещене – п.к.ІІ - 15 

/ - Веслец, ІІ - 15, Баница -Борован / Оходен- /II-15/, / ІІ - 15, Мраморен - Борован / 

Баница - Мало Пещене, / ІІІ - 1002, Враца - Леденика / - Згориград. 
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За текущ ремонт на общинска пътна мрежа през 2019 г., съгласно Договор №С - 

135/13.06.2019 г. "Гарант-90-Цонев и СИЕ" 00Д - Враца са били изразходени 398 

636,40 лв. с ДДС. Обектите, на които е било извършено изкърпване на дупки и 

машинно преасфалтиране са: ( III - 1002, Враца – Леденика ) – Згориград,( II-15, 

Враца - Борован ) – Мраморен - Голямо Пещене, ( III - 101, Враца - Криводол ) - 

Лиляче /II - 15/ , (ІІ - 16, Ребърково - Зверино) Лютиброд - Граница община 

(Мездра - Враца) - Челопек  ( ІІІ – 1004 ). За преасфалтиране съгласно Договор 

№С - 260/15.10.2019 г. са били изразходени 450 000 лв. с ДДС за обектите 2/ І-1, 

Враца-Мездра /Граница община (Враца - Мездра) - Върбешница – Горна Кремена 

/ ІІІ-103 / и /II-13, Криводол - Борован /Девене – Три кладенци - Граница община 

(Враца-Криводол) - Лесура / III-1301 /. За изкърпване и преасфалтиране съгласно 

Договор №С - 260/15.10.2019 г. са били изразходени 45 000 лв. с ДДС. Обектите 

са: /ІІ - 13, Бяла Слатина - Борован/ - Соколаре - Комарево - Тлачене - Граница 

общини (Бяла Слатина - Враца) - Вировско /ІІІ - 1306/, /ІІІ - 101 / Враца - с. Нефела, 

/І - 1, Враца - Мездра/ - Граница община (Враца - Мездра)- Върбешница - Горна 

Кремена /ІІІ - 103/, /ІІ - 13, Криводол - Борован / Девене -Чирен - /ІІ-15 / , / ІІ-13, 

Криводол - Борован / Девене - Три кладенци - Граница община (Враца - Криводол) 

- Лесура / ІІІ - 1301 /, /ІІІ - 1306, Горно Пещене – п.к.ІІ - 15/ - Веслец. 

За текущ ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г. съгласно Договор №С - 

227/15.10.2020 г. "Пим-ВР 21" ДЗЗД – Враца са били изразходени 155 999,28 лв. с 

ДДС. Дейностите са включили изкърпване на дупки и машинно преасфалтиране 

на обектите ( II-15, Враца - Борован) - Мраморен - Голямо Пещене, (VRC1032, 

Враца - Върбешница)-Косталево и Изкърпване на общинска пътна мрежа 
VRC1030 (I-1, Враца - Монтана) – Бели извор- Власатица - (III-101). 

През 2014 г. е бил изграден обходен път на Враца с обща дължина на участъка 

6,817 км. Инвестицията е била за над 14,6 млн. лв. Обходният път е двулентов с 

габарит 10,5 м. Бил е изграден един пътен възел с подлез, две четириклонни и 

едно кръгово кръстовище, железопътен прелез. Отсечката е изключително важна 

за областния град, тъй като е повишена пътната безопасност в една от най-

натоварените точки по път Е-79 в Северозападна България. 

Текущият ремонт на общинските пътища на територията на община Враца за 2014 

г. (изкърпване на 9 366 кв.м.) е възлизал на стойност 300 хил. лв.  Средствата са 

били от републиканския бюджет. 

През 2014 г. е стартирал инвестиционен проект "Аварийно укрепване и 

възстановяване на разрушената част на основите на мост - общински път VRC 

1035 - изхода на с. Три кладенци", на стойност 179 841 лв., финансиран от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет и съфинансиране от Община Враца. 
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През 2015 г. ремонтът на общинските пътища на територията на община Враца е 

бил на стойност 347 493 лв. (331 698 лв. - от републиканския бюджет, 15 795 лв. -

собствени средства). 

През 2017 г. са били реализирани редица ремонтни дейности на общинската 

инфраструктура в населените места на общината на обща стойност 181 920,95 

лв. 

За ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на община 

Враца са били изразходвани, както следва: за 2014 г. – 315 900 лв., за 2015 г. – 

347 495 лв., за 2016 г. – 0 лв., за 2017 г. – 354 164 лв., за 2018 г. – 366 000 лв. 

o Подмярка 2.3.1.3. Модернизация и разширение на 

тролейбусния градски транспорт на територията на гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 21 417 000 лв.  

През 2016 г. чрез средства от Капиталовата програма са били закупени автобуси 

за "Тролейбусен транспорт - Враца" ЕООД за 93 443 лв. 

През 2019 г. е бил подписан договор за модернизиране на градския транспорт в 

общината за закупуването на 13 нови електрически автобуса и 9 нови тролейбуса 

за нуждите на обществения транспорт на община Враца. Предвижда се доставка 

и монтаж на 13 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за 

бързо зареждане. Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира 

чрез внедряване на интегрирана система за управление на транспорта за 

електронно таксуване и за информация на пътниците в реално време. Проектът е 

финансиран по ОП "Околна среда 2014-2020 г.", а общият размер на инвестицията 

е 32 027 089,53 лв. ОПОС осигурява 26 млн. лв. С изпълнението на проекта ще се 

намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник 

транспорта – от 0,37 на 0,18 тона на година. Реализирането на дейностите ще 

допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 51 000 

жители на община Враца. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца. 

o Подмярка 2.3.1.4. ППП, ФА, Работен проект "Интегриран 

градски транспорт на гр. Враца" (Проект ЗВIV) 

Индикативната стойност на подмярката е 170 000 лв. 

Необходимите за кандидатстване с проекта "Интегриран градски транспорт на гр. 

Враца" (Проект ЗВIV) документи – ППП, ФА и работен проект, са били изготвени 

като са изразходвани заложените за мярката 170 000 лв. 

 

 Мярка 2.3.2. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

уличната мрежа и уличното осветление в рамките на населените 

места 
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o Подмярка 2.3.2.1. Анализиране и оптимизация на проекта 

"Синя зона" в гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

В град Враца е обособена "Синя зона". Тя е била обслужвана през 2015 г. средно 

от 18 служители в ОП "Паркинги и гаражи". През годината се е запазило същото 

положение в разположението на зоните със заплащане на престоя. През 2020 г. е 

бил изготвен Проект за ново разширение на "Синя зона", след който има 

процедура за предложение до Общинския съвет и провеждане на обществена 

поръчка при приемане. 

o Подмярка 2.3.2.2. Рехабилитация и реконструкция на улични 

мрежи и съоръжения гр. Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 24 311 000 лв. 

Проект "Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца" - Община Враца е 

осигурила 7 млн. лв. за рехабилитация на уличната мрежа в града, одобрени по 

Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". 

Бил е извършен основен ремонт на улици в Централна градска част и ж. к. 

"Дъбника", в т. ч. бул. "Демокрация", бул. "Втори юни", ул. "Екзарх Йосиф", ул. 

"Леонова", ул. "Стоян Даскалов", ул. "Околчица", ул. "Съединение" и ул. 

"Митрополит Паисий". Бил е вложен  необходимият ресурс за подобряване на 

състоянието, безопасността и функционалността на улиците, тротоарите и 

шахтите. Бил е извършен текущ ремонт на уличната мрежа, в т. ч. изкърпване с 

топла асфалтова смес – 8 130 м2 улична настилка; аварийно изкърпване със 

студена асфалтова смес - 217 м2; разплатени ремонтни дейности на стойност 294 

556 лв. 

Съгласно сключени договори АД-С-2017/29.08.2014 г. и АД-С-160/16.06.2014 г. с 

"Пътстройинженеринг" АД, са били изпълнени строително-монтажни работи на 

стойност съответно 1 799 999,83 лв. и 5 098 959,85 лв. 

През 2014 г. е било извършено картотекиране на всички мостови съоръжения в 

общината и поетапно и на база приоритети рехабилитация на мостовите 

съоръжения използвайки и оперативните програми за финансиране; било е 

извършено обследване на мостовите съоръжения на територията на община 

Враца  на стойност 10 000 лв.; през 2015 г. са били предприети нужните действия 

по сигурността на гражданите при бедствия и аварии, укрепване на 

инфраструктурата. Било е направено  обследване на мостовите съоръжения на 

територията на общината на стойност 10 000 лв. 

o Подмярка 2.3.2.3. Рехабилитация и реконструкция на улични 

мрежи, улично осветление и изграждане на обществени 

паркинги в индустриална зона 
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Индикативната стойност на подмярката е 9 113 000 лв.  

През периода е била осъществявана ежедневна поддръжка и ремонт на 

хоризонталната маркировка, пътни знаци и сигнализация на уличната мрежа за 

по-добра организация и безопасност на движението, вкл. изсичане на храсти, 

поддържане на банкети, канавки, предпазни огради и парапети, като средствата, 

усвоени за горната дейност през 2014 г., са били в размер на 125 000 лв.  

През 2014 г. е било подменено уличното осветление на пешеходна пътека от бл. 

201 ж. к. "Дъбника" до кв. "Кулата" на стойност 29 160 лв.; на ул. "Н. Вапцаров" и 

ул. "Шипка" на стойност 26 160 лв. Била е изградена нова мрежа за улично 

осветление: в ж. к. "Сениче", ул. "Н. Вапцаров", гаражи "Река Лева". 

През 2017 г. за доставка на електроматериали за поддръжка на уличното 

осветление са били осигурени 50 000 лв. 

През 2019 г. е било извършено предпроектно проучване за цялостна 

реконструкция и модернизация на системата за улично осветление на гр. Враца в 

рамките на Договор № С-134 / 03.06.2019 г. с предмет: "Текущ ремонт на улици на 

територията на град Враца". 

Със средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени средства: за 

2015 г. е бил осъществен основен ремонт на улици в град Враца на обща стойност 

11 940 лв., било е осъществено и проектиране на улица и подпорни стени ул. 

"Теменуга" (преходен остатък от 2014 г. – 3 215 лв.) Основният ремонт на 

уличната мрежа в Община Враца през 2015 г. е бил на стойност 1 000 000 лв.; за 

2016 г. е бил осъществен основен ремонт на улици на обща стойност 546 044 лв. 

Било е осъществено проектиране на ул. "Венец" и ул. "Атанас Йованови" (5 000 

лв.), проектиране на улица, подпорни стени, тротоари, отводнителен канал, 

отводняване около трафопост ул. "Трапезица" (5 000 лв.), както и основен ремонт 

на ул. "Дико Илиев", ул. "Борис Коцев" и ул. "Рила" (на обща стойност 214 186 

лв.). Били са изплатени извършените през 2015 г. основни ремонти на 

кръстовище ул. "Изгрев" и ул. "Околчица", ул. при бл. 2, ул. "Братя Савови", ул. 

"Иваница Данчов", ул. "Подбалканска"; хоризонтална маркировка на улици и 

кръстовища (на обща стойност 321 858 лв.). 

През 2017 г. е било осъществено машинно преасфалтиране на 22 027 м2  и 

изкърпване на единични дупки на 4 378 м2 на обща стойност 354 170 лв. Със 

средства от Капиталовата програма през 2017 г. е бил осъществен основен 

ремонт на улици в град Враца на обща стойност 255 570,25 лв.  

През годината е била положена асфалтова настилка при ул. пред "Свежест" на 

стойност 297 399 лв., ул. до "Чех пласт" на стойност 91 056 лв., ул. "Шипка" на 

стойност 250 759 лв., ул. "Н. Вапцаров" на стойност 459 729 лв., ул. пред "Мебел" 

на стойност 252 827 лв., ул. пред "Агромашина" на стойност 69 594 лв.  Със 
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средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени средства за 2015 

г. е бил осъществен текущ ремонт. 

На 03.01.2018 год. е бил сключен договор № С-1/03.01.2018 год. за изпълнение на 

обект "Основен ремонт на ул. "Теменуга", ж. к. "Толбухин – юг, гр. Враца" на 

стойност 120 000 лв.  

Договор № С-134 / 03.06.2019 г. с "Гарант-90-Цонев и СИЕ" АД на стойност до 4 

000 000 лв. с включен ДДС, с предмет: "Текущ ремонт на улици на територията на 

град Враца", като е бил изпълнен текущ ремонт на следните обекти: ул. "Райна 

Княгиня", ул. "Алеко Константинов", ул. "Стоян Кялъчев", при бл. 39 в ж. к. 

"Дъбника", при бл. 40 в ж. к. "Дъбника", ул. "Андрей Цветков", ул. "Константин 

Фотинов", ул. "Складова", ул. "Цар Обединител", ул. "Гаврил Бистричанин" в кв. 

"Бистрец", ул. "Иван Срацимир", локално платно на бул. "Демокрация", текущо 

поддържане на участъци от Републиканската пътна мрежа и отделни изкърпвания 

по улици. Изпълнените текущи ремонти през 2019 г. са били на стойност 1 129 

597,37 лв. с включен ДДС. 

o Подмярка 2.3.2.4. Рехабилитация и реконструкция на улични 

мрежи, улично осветление и изграждане на обществени 

паркинги в зона с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 25 685 000 лв. 

Били са изградени два паркинга – в ж. к. "Дъбника" и в ж. к. "Металург", съгласно 

Договор с предмет: "Изграждане на паркинги, предвидени съгласно регулационния 

план на град Враца – инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор 

и изграждане) на паркинг пред блок № 4 в ж. к. "Дъбника" на стойност 50 000 лв. с 

ДДС. Другият е с предмет: "Изграждане на паркинг в ж. к. "Металург", град Враца – 

инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на 

СМР), на обща стойност 46 600 лв. с ДДС.  

Съгласно сключени договори със "Стройнорм" ЕООД София, е бил извършен 

ремонт на уличната мрежа в гр. Враца в ж. к. "Дъбника" и ж. к. "Металург". 

Стойността на строително-монтажните работи е възлизала на 1 799 999,83 лв. с 

ДДС. 

o Подмярка 2.3.2.5. Рехабилитация и реконструкция на улични 

мрежи, улично осветление и изграждане на обществени 

паркинги в социална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 12 185 000 лв. 

През месец март 2020 г. Община Враца е подала проектно предложение 

"Модернизация на уличното осветление в Община Враца" по Програма 

"Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", 

финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021. Предложението е било на стойност 1 125 
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216,82 лв. и е получило одобрение за финансиране, което ще бъде 100 % от 

стойността на проекта. На 11.03.2021 г. е подписан ДБФП с Министерство на 

Енергетиката. Дейностите, които предстои да бъдат реализирани са: подмяна на 

осветителни тела с нови ЛЕД осветители; монтиране на соларни лампи за 

тротоарно осветление и въвеждане на система за управление на уличното 

осветление за намаляване мощността на осветлението в часовете с намалено 

движение между 0 и 5 часа. Участъците, които ще обхванат ремонтните дейности 

включват системи за външно изкуствено осветление по бул. "Мито Орозов", бул. 

"Демокрация", бул. "Българията", ул. "Втори юни", ул. "Околчица", ул. "Братя 

Миладинови", ул. "Стоян Заимов", ул. "Екзарх Йосиф", ул. "Стоян Даскалов" в гр. 

Враца, Община Враца. Проектът е в процес на изпълнение. 

Изграждане на улица "Венец" – за обекта е бил сключен Договор № С-204 / 

28.08.2018 г. между Община Враца и "Гарант-90-Цонев и СИЕ" АД, с предмет: 

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: 

"Изграждане на ул. "Венец", ж. к. "Медковец", град Враца" на стойност 242 067,53 

лв. с ДДС. 

Основен ремонт на ул. "Теменуга" с подпорна стена – бил е сключен Договор № 

С–1/03.01.2018 г. между община Враца и "Гарант-90-Цонев и СИЕ" АД, с предмет: 

"Основен ремонт на ул. "Теменуга", ж. к. "Толбухин-юг", град Враца" на обща 

стойност 120 000 лв. с ДДС. 

 Мярка 2.3.3. Водоснабдяване, канализация 

o Подмярка 2.3.3.1. Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващата ВиК мрежа и изграждане на нова 

В Програмата за реализация на ОПР не е определена индикативна стойност на 

подмярката. 

През 2014 г. интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца се е изпълнявал 

за пета поредна година. Той е на стойност 69,7 млн. евро за реконструкция и 

рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на 

главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна 

канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на 

съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца, проучване, проектиране и 

реконструкция на водопровода от яз. "Среченска бара" до гр. Враца, пълно 

обновяване на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с ново механично 

и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради. 

Интегрираният проект е разделен на две фази. Първа фаза се е изпълнила в 

програмен период 2007-2013 на ОПОС. Втора фаза на проекта, предвижда 

цялостното завършване на реконструкцията  на градската ВиК мрежа и 

реконструкцията на ПСОВ гр. Враца, както и цялостно изпълнение на 

рехабилитация на стоманения и реконструкция на съществуващ захранващ 

азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца. 
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Разходваните средства по ОП "Околна среда 2014-2020", проект "Интегриран 

проект за воден цикъл на гр. Враца", са били както следва: през 2016 г. - 6 411 

222,79 лв., през 2017 г. -  9 241 188,47 лв., през 2018 г. - 11 536 626,13 лв., през 

2019 г. - 5 750 307,25 лв., през 2020 г. - 32 584 423,58 лв., разходени средства до 

31.08.2021 г. - 15 555 592,40 лв. Общо:  81 079 360,62 лв. 

По Капиталовата програма на Община Враца е била осъществена канализация за 

отводняване Подстанция 2 от ул. "Георги Апостолов", ж. к. "Младост" на стойност 

4 865 лв. 

Съгласно справка на ВиК ООД, гр. Враца, през периода са били изпълнени 

следните дейности във връзка с реализацията на проект "Изграждане на ВиК 

инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК ООД – Враца", 

финансиран по ОП "Околна среда“ 2014-2020 за периода от стартиране на 

проекта до края на 2020 г.: 

- Дейност 1: Подготовка на проектно предложение. Приключена. Изплатените 

средства до края на 2020 г. са били в размер на 44 700 лв. без ДДС, от 

които БФП – 38 978,40 лв. и собствено участие – 5 721,60 лв. 

- Дейност 2: Организация и управление на проекта. В процес на изпълнение. 

Изплатените средства до края на 2020 г. са били в размер на 89 230 лв. без 

ДДС, от които БФП – 77 808,56 лв. и собствено участие – 11 421,44 лв. 

- Дейност 3: Информация и комуникация по проекта.  В процес на 

изпълнение. Изплатените средства до края на 2020 г. са били в размер на 

46 399,96 лв. без ДДС, от които БФП – 40 460,45 и собствено участие – 5 

939,51 лв. 

- Дейност 4: Предоставяне на услуги за подготовка/разработване на 

документация и съпътстващи консултации във връзка с обявяване на 

процедурите за предвидените обществени поръчки по проекта. 

Приключена. Изплатени средства до края на 2020 г. – 67 000 лв. без ДДС, 

от които БФП – 58 424 лв. и собствено участие – 8 576 лв. 

- Други дейности, съгласно идейните проекти – 1 690 лв. 

Общо реализираните разходи по проекта са в размер на 249 020 лв. без ДДС. 

o Подмярка 2.3.3.2. Замяна на съществуващите  попивни ями в 

населените места с водоплътни изгребни ями. Проектиране и 

изграждане на система за пречистване на отпадни води в 

населени места до 2000ЕЖ. 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 
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o Подмярка 2.3.3.3. Проучване възможността за създаване на 

изкуствени агломерации с над 2000 ЕЖ при изграждане на 

канализационни мрежи и пречиствателни станции в по-малките 

населени места. 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.3.3.4. Проучване възможността за финансиране и 

изграждане на дъждовни канализации в населените места 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 2.3.4. Подобряване МТБ на административни и публични 

сгради 

o Подмярка 2.3.4.1. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на общинските зони в 

сградата на пощата в ж. к. "Дъбника" 

Индикативната стойност на подмярката е 328 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.3.4.2. Оборудване и обзавеждане на общинските 

зони в сградата на пощата в ж. к. "Дъбника" 

Индикативната стойност на подмярката е 71 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.3.4.3. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради с 

публична функция 

Индикативната стойност на подмярката е 6 512 000 лв. 

Проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност 

на административни сгради - Ремонт и обновяване на административната сграда 

на Община Враца" в изпълнение на Проект 4 от Инвестиционната програма, който 

попада към инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни 

и жилищни сгради" включва обновяване на сградата на Община Враца и 

Представителната зала (Концертна зала). Договорът за безвъзмездна финансова 
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помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. е подписан на 02.05.2017 г. 

Стойността на проекта (БФП) е 3 932 762,43 лв., като реално изплатените суми 

са в размер на 3 199 995,29 лв. Проектът е изпълнен. 

В изпълнение на проект "В подготовка на следващия програмен период", 

финансиран по ОПРР 2007-2013 г. е бил изпълнен договор за изготвяне на 

технически паспорти на 17 общински сгради, енергийно обследване на същите и 

изготвяне на технически проекти за въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност на сградите – сградата на Младежкия дом, Регионалния исторически 

музей, Драматично-кукления театър, Общината и редица училища и детски 

градини. В сградата на общинска администрация, след ремонт е била изградена 

нова конферентна зала – за заседания на Общинския съвет, с възможност да се 

наема и от външни институции, организации и фирми. В строителни дейности по 

обновяването са били вложени 23 636 лв., а в обзавеждането, оборудването и 

озвучаването – 38 000 лв. През 2015 г. за втория етап на ремонта за строителни 

дейности по обновяването са били вложени 16 855 лв. 

o Подмярка 2.3.4.4. Подготовка на техническа документация за 

сградата на община Враца и аудиториума към нея и концертна 

зала, киносалон, библиотека ЗВIII-4.1.1; 

Индикативната стойност на подмярката е 44 000 лв. 

Необходимата техническа документация е била изготвена като е изразходвана 

заложената сума от 44 000 лв. 

o Подмярка 2.3.4.5. Оборудване и обзавеждане на обществени 

сгради в зона с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 2 409 000 лв. 

През 2016 г. по тази мярка са били изпълнени два проекта по "Красива България" 

2016 г. На 02.09.2016 г. е било подписано споразумение РД-09-92 за изграждане 

на "Занимални за деца на служители в Общинска администрация Враца" на 

стойност 48 929 лв. (БФП – 42 568 лв. и съфинансиране – 6 6361 лв.). 

Помещението е било разделено на две части – от едната страна е бил обособен 

кът за четене (за по-големите деца), а от другата страна е бил обособен кът за 

игра (за по-малките деца).  

На 02.09.2016 г. е било подписано още едно споразумение РД-09-100 за 

"Осигуряване на достъпна среда в Община Враца" на стойност 168 849 лв. (БФП – 

146 899 лв. и съфинансиране – 21 950 лв.). Проектът е бил свързан с изграждане 

на две асансьорни шахти, както и доставка и монтаж на два асансьора, 

разположени съответно в сградата на Община Враца на ул. "Стефанаки Савов" № 

6 и в сградата на Регионална библиотека "Христо Ботев" на ул. "Петропавловска" 

№ 43. 
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o Подмярка 2.3.4.6. Оборудване и обзавеждане на сгради с 

публична функция (Сувенирна палата, Клуб на инвалида, 

покрит общински пазар) 

Индикативната стойност на подмярката е 699 000 лв.  

През 2014 г. е бил извършен цялостен ремонт на Кооперативен пазар "Леонов" на 

стойност 312 564 лв. с ДДС. Извършени са били и текущи ремонти на останалите 

4 бр. пазарни площадки на стойност  18 495 лв. с ДДС. 

На мястото на Сувенирната палата е изградена нова бизнес сграда. 

o Подмярка 2.3.4.7. Оборудване и обзавеждане на спортен 

комплекс "Вестител" 

Индикативната стойност на подмярката е 327 000 лв. 

През периода Спортен комплекс "Вестител" е бил ремонтиран, без да е 

извършвано оборудване и обзавеждане. 

o Подмярка 2.3.4.8. Оборудване и обзавеждане на спортна 

инфраструктура на територията на военното поделение 440 

000 лв.  

Индикативната стойност на подмярката е 440 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 

Приоритет 2.4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна 

ефективност. Опазването на околната среда и свързаните с тази предметна 

област политики представляват абсолютен приоритет на цялостната Общностна 

политика, което обуславя отделянето й в конкретен приоритет. 

Предизвикателствата в тази област са значителни, свързани както с 

необходимостта от адаптация на използваните модели за развитие към 

глобалните екологични проблеми, така и с налагането на нови подходи за 

ползване на природните и териториални дадености, основани на принципите на 

устойчивото развитие, повишаване на ресурсната ефективност на икономиката и 

намаляване на нейната енергоемкост. За тази цел в ОПР на община Враца са 

дефинирани следните конкретни мерки, чрез които да се "адресира" посочената 

актуална проблематика: 

 Мярка 2.4.1. Стратегическо и  програмно осигуряване на 

опазването на околната среда 

o Подмярка 2.4.1.1. Актуализация на Общинска програма за 

опазване на околната среда 2010-2014 год. 
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Индикативната стойност на подмярката е 2 000 лв. 

С решение №691 на протокол № 46 от 30.01.2018 г. на Общински съвет - Враца е 

била приета актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община 

Враца за периода 2017-2020 г. Тя е била изготвена с цел постигане на 

съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда и 

съдържа анализ на средата, анализ на силните и слабите страни, възможностите 

и заплахите по отношение на различните компоненти и фактори на околната 

среда, визия за околната среда на община Враца, основана на желанието на 

жителите на града да живеят в чист европейски град, с уникални природни 

дадености и биоразнообразие, цели на програмата и план за действие в периода 

2017-2020 г. Стойността на дейностите по актуализацията е била на стойност 10 

000 лв. с ДДС. 

o Подмярка 2.4.1.2. Актуализация на Програма за намаляване 

нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух в община Враца за 

периода 2011-2014 год. 

Индикативната стойност на подмярката е 5 000 лв. 

На 15.05.2017 г. е започнало изпълнението на ДБФП BG16M1OP002-5.002-0014-

C01 "Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния 

въздух в Община Враца" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 

Дейностите са включвали актуализация на програмата за намаляване на нивата 

на ФПЧ и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух в Община Враца, съгласно чл. 27 на ЗЧАВ. Актуализираната общинска 

програма е имала за цел да се определят адекватни и изпълними към настоящата 

ситуация мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух на 

територията на община Враца и достигане на съответствие с нормите за качество 

на атмосферния въздух, съгласно националното и европейското законодателство. 

Като неразделна част от програмата е бил разработен и план за действие, 

указващ мерки които трябва да бъдат предприети в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен план, с оглед намаляването на риска и ограничаване 

продължителността на превишаване на установените норми, включително и при 

неблагоприятни метеорологични условия. Програмата е била приета с 

положително становище от РИОСВ – Враца и от Общински съвет - Враца през 

2019 г. 

„Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в 

Община Враца 2019-2023 г.“, разработена съгласно процедура №BG16M1OP002-

5.002-0014 „Разработване/актуализация на общинските програми за качество на 

атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 от Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“ по проект: „Актуализация на програмата за управление на качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца“ на стойност 116 053,51 лв. 
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Същата е приета с положително становище от РИОСВ – Враца с писмо вх. №3200-

260(1)/24.01.2019 година и приета от Общински съвет-Враца с Решение № 952 по 

Протокол 65/29.01.2019 година за приемане, влязло в сила на 18.02.2019 година. 

За разработването на програмата са разплатени средства в размер на 62 400 лв. с 

ДДС. 

o Подмярка 2.4.1.3. Актуализация на наредбата за изхвърлянето, 

събирането в т.ч. разделно, транспортиране, претоварване, 

оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 

отпадъци на своя територия съгласно изискванията на ЗУО 

В Програмата за реализация на ОПР не е определена индикативна стойност на 

подмярката. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.1.4. Изграждане на система за информация 

включваща: 

- Популяризиране ползите от разделно събиране на 

отпадъците във всички населени места на общината. 

- Подготовка и провеждане на специфични програми, 

укрепващи административния капацитет и информираността 

на населението и заинтересованите страни. 

- Отчитане активността на населението в реализирането на 

мероприятия, свързвани с опазване на околната среда. 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв.  

Експертите от отдел "Публична инфраструктура и околна среда" поддържат 

страница "Екология", в която се отразяват всички постигнати резултати, 

настъпилите промени и популяризират съществуващите добри практики в 

екологичното законодателство. Направена е била и връзка с банер "Природни 

забележителности" към сайта на Природен парк "Врачански балкан" и така се 

осигурява актуална информация за защитените територии в община Враца. 

Общината има сключен договор с "ЕКОПАК България" АД, като се предоставят 

съдове за Разделно събиране на отпадъци от опаковки в града и населените 

места. 

Общината предлага и контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци от 

домакинствата. 

Община Враца е рализирала договор с предмет: „Осигуряване на информация на 

обществеността за дейностите по управление на отпадъците на територията на 

Община Враца“. 
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Целите са постигане на качествено и професионално изпълнение на комплекс от 

мерки за информация, необходими за популяризиране и утвърждаване на 

избрания модел за управление на отпадъците в община Враца, както следва:  

o обществена информираност и ангажираност по отношение на 

управлението на отпадъците; 

o •осъществяване на комуникация с широката общественост и 

предоставяне на практическа информация, подпомагаща 

дейностите, свързани с разделно събиране на отпадъците в 

общината; 

o •изграждане трайни навици на жителите в община Враца за 

разделно събиране на отпадъците в домакинствата.Подмярка 

2.4.1.5. Поддържане на информация за добри практики сред 

населението в процесите на вземания на решения и 

изграждане на разделни канализационни мрежи и 

пречиствателни станции в по-малките населени места на 

територията на общината. 

Индикативната стойност на подмярката е 200 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.1.6. Съставяне и актуализиране на публичен 

регистър на озеленените площи, на дълготрайните 

декоративни дървета и дървета с историческо значение. 

Индикативната стойност на подмярката е 12 000 лв. 

През 2020 г. се извърши паспортизация и картотекиране на съществуваща 

дълготрайна дървесна растителност - дълготрайни декоративни дървета, 

разположени в озеленените площи общинска собственост: паркове, градини, 

скверни пространства, улични и алейни насаждения, междублокови пространства 

и др. на територията на гр. Враца в съответствие с Наредба №1/1993г. за 

опазване на дълготрайната декоративна растителност на МТРС, Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Враца и 

чл. 63 от ЗУТ. 

„Паспортизация и картотекиране на дълготрайна дървесна растителност на 

територията на гр. Враца”- Етап 1 -Район заключен между ул. „Петропавловска”, 

бул. „Мито Орозов”, бул. Васил Кънчов”, бул. „Екзарх Йосиф”, бул. „Втори Юни” и 

ул. „Поп Сава Катрафилов”. Картотекирани и паспортизирани са  2500 бр. 

дървета. Дърветата с възраст по-малка от 20г, попадащи във възложената зона 

неподлежат на паспортзация съгласно чл.15(1) от Наредба №1/1993г. за опазване 

на дълготрайната декоративна растителност на МТРС, но са нанесени на план-

схемите. 
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Картотеката е публично достъпна, публикувана е на  интернет страницата на 

Община Враца.  

Изпълнен е Договор с № У-78/22.04.2020 год. на стойност 30 000 лв. с ДДС, като 

финансирането на договора е от бюджета на Община Враца за 2020год., дейност 

622-“Озеленяване”.Подмярка 2.4.1.7. Разясняване на същността и прилагането и 

необходимостта  на екосистемните услуги 

Индикативната стойност на подмярката е 25 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.1.8. Продължаване разяснителната дейност, 

свързана с подобряване на енергийната ефективност на 

сградния фонд 

Индикативната стойност на подмярката е 50 000 лв. 

През периода администрацията е оказвала методическа и експертна подкрепа на 

гражданите при реализация на проекти за енергийно обновяване на българските 

домове по схема "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради". 

o Подмярка 2.4.1.9. Увеличаване дяла на "зелени" обществени 

поръчки 

В Програмата за реализация на ОПР не е определена индикативна стойност на 

подмярката. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.1.10. Актуализация на информацията за 

защитените територии в община Враца: - Резерват "Врачански 

карст"; - Природен парк "Врачански балкан"; - Природни 

забележителности - "Вратцата", "Божите мостове", "Леденика", 

"Понора"; - Защитена местност "Вола", "Боров камък", 

"Веждата", "Речка", "Падините". 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.1.11. Ежегодно поддържане на речните легла в 

обсега на населените места 

Индикативната стойност на подмярката е 200 000 лв. 
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През 2015 г. е била сформирана комисия по проверка състоянието на речни 

корита, отводнителни канали, диги, свлачищни деформации, мостове, язовири и 

др. инфраструктурни съоръжения на територията на населените места. 

Били са извършени проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с аварийно 

възстановителни работи на инфраструктурни обекти, в следствие на наводнения 

от 2014 г. на обща стойност 154 776 лв. с ДДС, в които е било включено 

възстановяване на плочест водосток в с. Веслец и тръбен водосток в с. 

Косталево. Били са извършени ремонтни дейности на мостове в: с. Лиляче на 

стойност 237 065 лв. с ДДС., в с. Бели извор и с. Власатица на обща стойност 221 

994 лв. с ДДС, селата Мраморен, Голямо Пещене, Оходен и Девене - на обща 

стойност 295 260 лв. с ДДС. Били са изградени отводнителни канали на речни 

корита: Медковско дере на стойност 118 759 лв., Власатица - 115 000 лв., ул. 

"Георги Апостолов" – 4 865,39 лв., речно корито с. Девене - 12 000 лв. 

o Подмярка 2.4.1.12. Почистване и рекултивиране на коритото на 

река Лева 

Индикативната стойност на подмярката е 1 473 000 лв.  

Община Враца е предприела нужните действия по сигурността на гражданите при 

бедствия и аварии и укрепване на инфраструктурата. За ежегодното почистване 

на речните корита са били изразходвани по 10 000 лв., включително ОП "БКС" и 

доброволен труд. 

o Подмярка 2.4.1.13. Проектиране и рехабилитация на язовирите 

общинска собственост  

Индикативната стойност на подмярката е 3 300 000 лв. 

След обявяване на покана за кандидатстване по процедурата за ремонт на 

общинските язовири е било взето Решение № 858 по Протокол № 57/12.09.2018 г. 

на Общински съвет - Враца за безвъзмездно прехвърляне на държавата на 

правото на собственост на язовирите. 

За периода 2015-2018 г., изразходваните средства са били: яз. Косталево - 16 000 

лв., яз. Лиляче – 4 700 лв., яз. Девене 5 830 лв., яз. Мраморчица - 20 808 лв. 

Кални дол – 6 050 лв., Мраморен – 5 200 лв., Яз. Кираджията – 7 818 лв., яз. 

Уменкьовец – 5 063 лв. Със средства, осигурени от Фонд "Солидарност" - яз. 

Желязковец -  148 085 лв., яз. Мраморчица - 195 996 лв. 

o Подмярка 2.4.1.14. Поддържане на зелената система на гр. 

Враца и населените места в общината. Изграждане на нови 

зелени площи 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 
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През 2014 г. е бил подписан Договор № Д-116/23.04.2014 г. на обща стойност 210 

000 лв. с ДДС и до 70 000 лв. годишно, както и Договор № Д-117/23.04.2014 г. на 

обща стойност до 90 000 лв. с ДДС и до 30 000 лв. годишно. По ежегодно 

обявявания конкурс "Малки граждански инициативи" са били одобрени 21 

предложения, в т.ч. 12 от населените места в общината на стойност 58 218,41 лв.  

Поддържане на зелени площи и озеленяване в т. ч. дейности с дървесни видове 

през 2017 г. са били изпълнявани съгласно Договор № У-8/26.0102017 г. с "БКС – 

Враца" ЕООД и трансферите, превеждани на новосформираното общинско 

предприятие ОП "БКС", в рамките на 378 000 лв. с ДДС за дейност Озеленяване, 

заложени в бюджета на Община Враца.  

През 2020 г. е бил изпълнен Договор № У-78/22.04.2020 г. на стойност 30 000 лв. 

с ДДС, като финансирането е било от бюджета на Община Враца. 

o Подмярка 2.4.1.15. Подобряване състояние на уличната 

инфраструктура в населените места и поддържане високо ниво 

на чистота 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

През 2014 г., съгласно договор "Възстановяване на улици в селата на Община 

Враца,  разрушени в следствие на поройните дъждове", са били изпълнени: с. 

Бели извор – бетонова настилка на ул. "Иван Вазов" и ул. "Никола Вапцаров" – 

общи 380 м.л. (2280 м2) на стойност 49 557 лв.; с. Нефела - бетонова настилка на 

ул. "Мир" - 250 м.л. (1500 м2) на стойност 35 253 лв. 

През 2014 г. са били предприети действия, във връзка със сигурността на 

гражданите при бедствия и аварии, укрепване на инфраструктурата: обследване 

на мостовите съоръжения на територията на община Враца - 10 000 лв. През 

2015 г. за възстановяване последствията от наводненията през м. юли и август 

2014 г. са били осъществени аварийни ремонти на мостове, пътни настилки, 

улици, водостоци на обща стойност 1 157 550 лв. 

За ремонтни дейности на транспортната инфраструктура в населени места на 

община Враца, съгласно договор №с-163/20.06.2017 г. с "Каро Трейдинг" ООД - 

София (полагане на общо 5 432 кв. м. асфалтова настилка в селата Паволче, 

Згориград, Косталево, Власатица, Оходен и Мраморен) са били вложени 137 

694,58 лв. Съгласно Договор №С-260/23.11.2017 г. с "Гарант-90-Цонев и СИЕ" 

ООД - Враца, за полагане на 1 062 кв. м. бетонова настилка в с. Бели извор са 

вложени 11 355,97 лв. 

За ремонтни дейности на транспортната инфраструктура в населени места на 

община Враца, съгласно договор №С-163/20.06.2017г -"Каро Трейдинг" ООД - 

София в селата Горно Пещене и Чирен са били вложени 24 000 лв. за полагане 

на изкърпване асфалтова настилка на 911,64 кв. м. 
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За ремонтни дейности на транспортната инфраструктура в населени места на 

община Враца, съгласно договор №С-163/20.06.2017г - "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД-

СОФИЯ е била положена асфалтова настилка върху 410,35 кв. м. в с. Челопек на 

стойност 14 998,46 лв. 

През 2019 г. е бил подписан Договор № С-126/27.05.2019 г. с предмет: "Текущ 

ремонт на улици в населените места на територията на община Враца", като е 

бил изпълнен текущ ремонт на следните обекти: ул. "Христо Ботев" (с. Девене); 

ул. "Христо Ботев" (с. Чирен); Площад-изкърпване, ул. "Георги Дамянов", ул. 

"Георги Димитров" (с. Тишевица); ул. "Христо Ботев" (с. Косталево); ул. "Васил 

Левски" (с. Власатица); ул. "Милин камък" (с. Мраморен); ул. "Петър Дилов" (с. 

Оходен); ул. "Оборище" и ул. "Кокиче" (с. Паволче); ул. "Мир" (с. Лютаджик); ул. 

"Александър Стамболийски" (с. Мало Пещене); ул. "Георги Димитров" и площад (с. 

Нефела). Изпълнените текущи ремонти през 2019 г. са били на стойност 380 

872,01 лв. с ДДС. През същата година е била изградена ул. "Венец", бил е 

извършен основен ремонт на ул. "Теменуга", както и текущ ремонт на улична 

мрежа на територията на община Враца - били са сключени два рамкови договора 

за текущ ремонт на уличната мрежа, като единият е бил за текущ ремонт на 

територията на града (Договор № С-134 от 03.06.2019 г.), а другият на 

територията на населените места в общината (Договор № С – 126 от 27.5.2019 г.) 

През 2020 г. е бил изпълнен текущ ремонт на следните улици в населените места 

– ул. "9-ти Септември", с. Бели Извор, ул. "Хаджи Димитър", с. Горно Пещене, ул. 

"Бузлуджа", с. Оходен, ул. "Георги Димитров", с. Веслец, ул. "Георги Димитров", с. 

Згориград, ул. "Брацигово", с. Баница, ул. "Младен Георгиев", с. Мраморен, ул. 

"Христо Ботев", с. Нефела. Бил е изпълнен текущ ремонт на следните улици в 

град Враца: обслужваща улица на бул. "Демокрация", изкърпване на единични 

дупки, бул. "Демокрация" – северната страна, тротоари и алеи от ул. "Козлодуйски 

бряг" до ул. "Спортна", ул. "Радецки" – в района на пл. "Левски", ремонт тротоари 

срещу бензиностанция "Лукойл", ремонт тротоари на ул. "Ген. Леонов", ул. 

"Никола Вапцаров", локална улица към ЦСМП. Разходи за 2020 г. – 802 769,45 лв. 

по договор № С-134 от 03.06.2019 г. и 473 042,14 лв. по договор № С-134 от 

03.06.2019 г. 

o Подмярка 2.4.1.16. Ликвидиране на останалите стари 

замърсявания на почви с тежки метали и устойчиви органични 

пестициди 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 

С цел ликвидиране на останалите стари замърсявания на почви с тежки метали и 

устойчиви органични пестициди, на 7 септември 2010 г. в град Берн, Швейцария е 

било подписано Рамковото споразумение между правителството на Република 

България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария, относно изпълнение 

на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за "Екологосъобразно 
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обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна 

защита". В периода от 2013 г. до 2017 г. са били извършени инвентаризация, 

проучване, събиране на информация и други, на всички складове за съхранение 

на пестициди с изтекъл срок на годност. В територията на община Враца са били 

разположени три такива склада, в землищата на с. Косталево, с. Мраморен и с. 

Горно Пещене. През декември 2017 г. е обявена обществена поръчка от ПУДООС 

за дейността "Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане 

и почистване на складове съдържащи УОЗ - пестициди, опасни отпадъци, 

неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) 

обособени позиции" по проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 

годност". Община Враца е била трета страна по договор №13693/2020 г. с 

ПУДООС На 25.09.2020 по договор № 13693/2020 с предмет: „Преопаковане, 

транспорт, предаване за окончателно обезвреждане на до 1000 тона УОЗ – 

пестициди, опасни отпадъци и други препарати за растителна защита и 

почистване на складове, в които се съхраняван“, сключен между ПУДООС и ДЗЗД 

„Проект Пестициди 2019, се предадоха складовете в с. Горно Пещене и с. 

Мраморен на изпълнителите, за почистване и извозване на залежалите 

пестициди.  

След приключване на дейностите по сключен договор от ПУДООС за дейността 

„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване 

на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и 

други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест) обособени позиции” по 

проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и 

други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” и  предадения  

за ползване от собственика склад (№201 Враца) в землището на с. Косталево, 

като на 10.10.2019 година с протокол, през 2020 година се продължи извозването 

на залежалите пестициди с изтекъл срок на годност. 

На 16.10.2020 година се предаде почистения склад в с. Мраморен, а на 19.10.2020 

год. в село Горно Пещене. 

o Подмярка 2.4.1.17. Разработване стратегическа карта за шум и 

план за действие на Община Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 150 000 лв.  

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 2.4.2. Опазване на биоразнообразието и защитените 

територии в община Враца 

Природни забележителности : 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
55 

„Леденика“ - в землището на гр. Враца, с площ от 102.3 ха., с предмет на 

опазване- пещера със забележителни образувания. В нея живеят 23 пещерни и 

пещеролюбиви животински вида. 

„Понора“ - в землището на с. Чирен, с дължина около 3 500 м. В пещерата тече 

подземна река, която образува серия от тесни дълги езера, на места много 

дълбоки. 

„Вратцата” - в землището на гр. Враца, с площ от 2 ха. Представлява тясно и 

скалисто ждрело, което разсича резерват „Врачански карст“ по средата. Това е 

най-високият скален отвес на Балканите и най-високия за тази надморска 

височина в Европа (400 м.).  

„Божите мостове“ - намира в землищата на с. Чирен и с. Лиляче, на площ от 15 ха. 

Представлява една извънредно красива и оригинална скална арка, която е 

получила името си от местното население. 

„Пещера Дедова дупка“ – Община Враца, с. Челопек. Характерен подземен 

ландшафт, вкилючващ 28 метрова пропасна пещера, забележителна със своите 

калцитни образувания – сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, 

повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална 

гъба и езеро. Обявена със Заповед No.РД-209 от 05.03.2020 г.на МОСВ (ДВ, бр. 

40/2020 г.) 

Защитени местности: 

„Речка“ - в землищата на с. Костелево и с. Веслец.  

„Вола“ - в землищата на с. Челопек и с. Паволче, която е обявена с цел опазване 

на характерен ландшафт, на площ от 101,7 ха. На територията на защитената 

местност се намира връх Околчица (1048 м), където е издигнат паметник в чест на 

подвига на революционера Христо Ботев и неговата чета.  

„Боров камък” - в землището на с. Згориград, общ. Враца, опазваща вековна 

букова гора със смесен произход на карстов терен при голям наклон. Защитената 

местност обхваща района на изворите на р. Лева и водопад „Боров камък”, с 

височина 63 м.  

„Веждата” се намира в землището на с. Челопек, на площ от 62,6 ха. 

Представлява скален венец, в основата на който преобладават подвижни 

варовити сипеи, местообитание на растението келереров центрантус, български 

ендемит и реликт.  

„Падините“ - в землището на гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче и с. Лютаджик. 

Представлява прекатегоризирана буферна зона на резерват „Врачански карст“. 

Целта на обявяване на защитената територия е да смекчи и ограничи достъпа до 

резервата, както и негативното антропогенно влияние.  
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„Борованска могила” - в землищата на с. Борован, община Борован и с. Оходен, 

община Враца. Обхваща по-голяма част от възвишението Борованска могила и 

първоначално е обявено като историческо място. Прекатекоризирана е със 

Заповед № РД-638 от 26.05.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на характерен 

ландшафт. 

Индикативната стойност на подмярката е 3 000 000 лв.  

Защитените територии не попадат в ресора на Община Враца, а на Природен 

парк "Врачански балкан". В този смисъл, Община Враца не е разходвала 

средства. 

o Подмярка 2.4.2.2. Обозначаване с природозащитен знак на 

вековните дървета разположени на територията на община 

Враца 

На територията на община Враца, опазването на вековни или забележителни 

дървета се осъществява според чл.109, чл.110 и чл.112 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

На територията на общината се намират общо 40 бр. вековни дървета на възраст 

от 120 до 400 години. 

Индикативната стойност на подмярката е 20 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.2.3. Допълнително проучване на възможностите 

на района за ползване на ресурсите от лечебните растения 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 

 Мярка 2.4.3. Управление на отпадъците 

През 2018 г. е актуализирана Програмата за управление на отпадъците до 

2020 г. 

o Подмярка 2.4.3.1. Закриване и рекултивация на 

нерегламентираните сметища в населените места 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

На територията на общината няма нерегламентирани сметища. През годините са 

били почиствани установените нерегламентирано замърсени територии в гр. 

Враца. 
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o Подмярка 2.4.3.2. Приемане и популяризиране превантивни 

мерки срещу безконтролното разполагане на отпадъци за 

третиране 

Индикативната стойност на подмярката е 10 000 лв. 

През 2016 г. е било изградено видеонаблюдение на разтоварище за строителни 

отпадъци на стойност 2 002 лв. 

o Подмярка 2.4.3.3. Предотвратяване на замърсяванията на 

общинската пътна мрежа и крайпътна инфраструктура 

Индикативната стойност на подмярката е 700 000 лв. 

Кметовете и кметските наместници на населените места са извършвали оглед на 

замърсени участъци в обхвата на пътищата и са подавали информация за 

необходимостта от почистването им. Тъй като Община Враца има новосъздадено 

общинско дружество, включващо в дейността си "Сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца", 

проблем с обслужване на съдове на битови отпадъци разполагани по трасетата 

на общинската пътна мрежа е нямало. Проблем е било опазването на съдовете от 

недобросъвестни пътници, ползващи  трасетата на общинската пътна мрежа. 

Община Враца е предприемала всичко възможно за почистване на замърсените 

терени, посочени от кметовете и кметските наместници на населените места. При 

необходимост, в бъдеще ще се пристъпи към разполагане на допълнителни 

съдове за битови отпадъци, на най-конфликтните пунктове. 

o Подмярка 2.4.3.4. Внедряване организирана система за 

разделно събиране от общия поток на: 1) рециклируеми 

отпадъци чрез сухи контейнери; 2) зелени отпадъци чрез 

специализирани съдове; 3) хранителни отпадъци чрез 

специализирани съдове 

Индикативната стойност на подмярката е 15 000 000 лв.  

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.3.5. Проучване, проектиране и изграждане на 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

битови отпадъци от домакинствата на: едрогабаритни 

отпадъци; опасни отпадъци; отпадъци от черни и цветни 

метали 

Индикативната стойност на подмярката е 250 000 лв. 
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В изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците през 

2014 г. са били определени площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от 

домакинствата, като са били обхванати всички типове. Община Враца е 

изпълнила изискването да сключва договори с фирми, притежаващи разрешение 

по Закона за управление на отпадъците, за организиране и прилагане на система 

за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и 

електрическо оборудване, моторни превозни средства и опаковки с колективна 

организация с цел тяхното оползотворяване. Не са били изразходвани средства 

по подмярката. 

o Подмярка 2.4.3.6. Проучване, проектиране и изграждане на 

инсталация за третиране на биоразградими/органични/ и 

зелени отпадъци 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

На 05.11.2018 г. е бил подписан договор за Проект "Изграждане на инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца."  Общият 

размер на инвестицията за компостиращата инсталация е бил в размер на 5 845 

347,29 лв., като по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." 

безвъзмездната финансова помощ е била за 4 400 662,69 лв., а съфинансиране 

от Община Враца и Община Мездра - 1 444 684,60 лв. Чрез проекта ще се изгради 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими 

отпадъци на Община Враца и Община Мездра в РСУО - Враца. Изграждането на 

тази инсталация ще допринесе за намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Враца чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и компостиране на 

зелени и/или биоразградими отпадъци. Планирани за изграждане и експлоатация 

са следните съоръжения: - компостираща инсталация с капацитет до 8 000 т/год. - 

въвеждане система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число 

контейнери с вместимост 1,1 куб.м (574 бр.) и 4 бр. сметоизвозващи машини. С 

изграждането на компостиращата инсталация ще се удължи експлоатационния 

срок на депото за битови отпадъци, чрез значително намаляване на годишни 

количества депонирани отпадъци. Реално изразходените средства към момента 

са в размер на 2 848 549,23 лв. 

o Подмярка 2.4.3.7. Проучване, проектиране и изграждане на 

инсталация за събиране, обезвреждане и оползотворяване на 

сметищен газ 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 

Термично оползотворяване на RDF отпадъци и разделно събрани отпадъци: 

Договор № У-39/20.02.2019 г. с "Джиосайкъл  България" ЕООД за шредиране и 

оползотворяване чрез изгаряне на отпадъци – RDF сепарирани в Сепарираща 
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инсталация, разделно събрани текстилни отпадъци от домакинствата и приети 

отпадъци от дейности на промишлени предприятия, годни за изгаряне. 

Предаденото количество отпадъци за 2020 г. е било 2 280,600 т., като 

заплатената услуга е в размер на 54 734,40 лв. с ДДС. 

o Подмярка 2.4.3.8. Поетапно въвеждане на домашно 

компостиране в населените места на общината с обезпечаване 

на необходимите компостери 

Индикативната стойност на подмярката е 550 000 лв. 

Необходимостта от изпълнението на тази подмярка отпада, тъй като е бил 

изпълнен Проект "Изграждане на инсталация за компостиране на разделно 

събрани зелени отпадъци – регион Враца" - Подмярка 2.4.3.6. 

o Подмярка 2.4.3.9. Рекултивация на съоръжения с изчерпан 

експлоатационен капацитет: клетки 1.1 и 1.2 към РДНО; 

строително разтоварище; кариера "Пискавец" 

Индикативната стойност на подмярката е 3 200 000 лв.  

На 06.03.2014 година е влязла в експлоатация Сепариращата инсталация към 

РДНО с издадено Разрешение за ползване №СТ-05-611/01.04.2013 г. на ДНСК. 

През 2015 г. отпадъците са били депонирани в клетка 2.1, която е влязла в 

експлоатация от 09.10.2012 г., с обща площ 19,840 дка. Разплатената услуга за 

2019 г. е била в размер на 324 384 лв. без ДДС, а общо разходите за 2020 г. са 

възлизали на 385 615,67 лв. (стойност на услугата без ДДС – 534 897,73 лв. в т.ч. 

418 087,67 лв. на Община Враца).  

През 2016 г. е била извършена актуализация на проектите за "Рекултивация на 

клетки 1.1 и 1.2 от депо за твърди битови отпадъци" гр. Враца. Било е направено 

искане пред ПУДООС за осигуряване на 2 192 796 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, която не е можела да бъде обезпечена. Въпросът с осигуряването на 

средствата стои открит. Към края на 2020 г. не е започнало изпълнението. 

o Подмярка 2.4.3.10. Проучване, проектиране и изграждане на 

общинско депо за строителни отпадъци и инсталации за 

оползотворяването им 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.3.11. Ежегодно подновяване на амортизираните 

съоръжения за събиране, съхранение и извозване на битови и 

строителни отпадъци 
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Индикативната стойност на мярката е 3 500 000 лв. 

През 2014 г. са били доставени нови съдове за отпадъци на стойност 103 818 лв. 

с ДДС в т.ч. контейнери тип "Бобър" с обем 1,1 м3 - 100 бр., кофи тип "Кука" с 

обем 0,11 м3 - 100 бр., комплект тройка кошчета за разделно събиране на 

отпадъци - 10 бр., съдове за стари дрехи с обем 2,5 м3 – 10 бр. и три броя 

складови контейнери за обособяване на площадка за предаване на отпадъци от 

домакинствата и център за повторна употреба. През годината също са били 

подменени и новодоставени на потребители в селата съдове: кофа тип "Кука" 0,11 

м3 - 100 бр., контейнери тип "Бобър" 1,10 м3 - 63 бр. Била е извършена 

постепенна замяна на съществуващите контейнери с такива със сменяеми 

пластмасови дъна, с оглед удължаване на живота им за експлоатация: това е 

било възможно единствено за контейнерите за разделно събиране, собственост 

на "ЕКОПАК", които по договор с Община Враца са изпълнявали услугата. 

През 2015 г. са били закупени и предоставени на "БКС- Враца" ЕООД 250 бр. 

кофи, тип "Кука", 25 бр. контейнери, тип "Бобър". През годината за първи път се е 

пристъпило към закупуването на резервни части за извършване на текущ ремонт 

на съществуващите контейнери за битови отпадъци. Също са били закупени 40 

броя градински кошчета за отпадъци и 8 броя за подмяна на площада пред 

сградата на Община Враца. С направените доставки през 2015 г. е била 

извършена подмяна на стари и амортизирани съдове, текущ ремонт и 

разширяване на системата за сметосъбиране. Стойността на дейности през 

отчетната година е възлязла на 75 896 лв. с ДДС. 

През 2016 г. са били доставени нови съдове за отпадъци, в т.ч. контейнери тип 

"Бобър" – 50 бр. и кофи тип "Кука" – 350 бр.  Стойността е била 11 760 лв. с ДДС, 

като са били включени и 10 бр. контейнери за текстил. 

През 2016 г., на територията на общината са били разположени и 20 съда за 

стари дрехи, с които Общината е стартирала пилотен за страната проект. През 

същата година са били доставени 10 бр. контейнери на стойност 11 760 лв. 

През 2017 г. са били закупени 12 контейнери тип "Бобър" на обща стойност 6 667 

лв. и 15 кошчета за  събиране на битови отпадъци. 

През 2018 г. са били доставени 38 бр. контейнери тип "Ракла" с обем 1,1 куб. м на 

стойност 23 347,20 с ДДС за централните улици на град Враца. 

През 2019 г. са били доставени 120 бр. контейнери тип "Бобър" с обем 1,1 куб. м, 

150 бр. метални кофи с обем 0,11 куб. м. и 100 бр. паркови кошчета тип "Люлка" 

на стойност 80 995,56 с ДДС. Доставени са били и 5 броя контейнери за подземен 

монтаж с обем 3 куб. м. на стойност 34 300 лв., като през 2020 г. са се планирали 

средства за закупуване на още 15 бр. 

През 2020 г. са били доставени контейнери 1,1 куб. м. – 103 бр. и контейнери 0,11 

куб. м. – 116 бр. на стойност 61 081,20 лв. с ДДС. 
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o Подмярка 2.4.3.12. Информационно - образователна  кампания 

за разделно събиране на отпадъци 

Индикативната стойност на подмярката е 50 000 лв. 

В сключените договори с фирми, извършващи разделно събиране на генерирани 

битови отпадъци, е било заложено съвместно провеждане на информационно - 

образователни  кампании за разделно събиране на отпадъци. Най-активни са 

били фирмите  "Екопак България" АД гр. София, "Чистота Балкани" ЕООД гр. 

София, "Индустриални суровини" ЕООД гр. София. 

 Мярка 2.4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и 

внедряването на възобновяеми енергийни източници 

o Подмярка 2.4.4.1. Изпълнение на Програмата за насърчаване 

на използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива за периода 2013-2020 г. 

Индикативната стойност на подмярката е 300 000 лв. 

Програмата за насърчаване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 

периода 2013-2020 г. е изпълнявана и са се предоставяли ежегодни отчети на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Била е разработена нова програма. 

o Подмярка 2.4.4.2. Ремонт на основните елементи на 

многофамилни жилищни сгради в социална зона  

Индикативната стойност на подмярката е 85 876 000 лв.  

През периода на реализация на ОПР от 2014 г. до 2020 г. са били извършени 

ремонти на многофамилни жилищни сгради в социална зона с отчетени 5 224 

862,27 лв. като средствата са били осигурени чрез финансиране от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

o Подмярка 2.4.4.3. Ремонт на основните елементи на 

многофамилни жилищни сгради в зона с обществена 

значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 60 295 000 лв. 

В края на м. юли 2016 г. са били внесени за оценка Проект 2 и Проект 3 от 

Инвестиционната програма за въвеждане на енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради. По двата проекта е било заложено да се 

извърши реконструкция на 15 сгради на територията на града на обща стойност 4 

млн. лв. 

На 02.05.2017 г. е бил сключен договор за реализирането на Проект 1 и Проект 2  

"Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", финансирани със 
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100% безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж". Двата проекта 

са били насочени към подобряване на жилищните условия чрез внедряване на 

енергийно ефективни мерки в 15 многофамилни жилищни сгради.  

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1 е 

бил на стойност 1 651 705,28 лв., като реално изплатените суми са били в размер 

на 1 569 611,25 лв., а Проект 2 е бил на стойност 2 287 266,24 лв., с реално 

изплатени суми в размер на 2 552 243,75 лв. 

Блоковете са били част от Инвестиционната програма на Община Враца. Седемте 

сгради, които са били обект на дейностите по Проект 1 са: ул. "Г. С Раковски" 15 , 

бул. "Никола Войводов" 38, бул. "Алеко Константинов" 7, ул. "Димитраки 

Хаджитошев" 29, ул. "Стоян Кялъчев" 19-21,  ул. "Мито Орозов" 57, бул. 

"Демокрация" 2. Осемте сгради, които са обект на дейностите по Проект 2 са: ул. 

"Ангел Грамчев" №1,  бул. "Никола Войводов" 20,  бул. "Никола Войводов" 6, бул. 

"Никола Войводов" 1, ул. "Спас Соколов" 22, бул. "Христо Ботев" 79, ул. 

"Петропавловска" 56, ул. "Петропавловска" 42. Към края на 2018 г., са приключили 

строително-монтажните работи и на петнадесетте обекта. 

o Подмярка 2.4.4.4. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на обществени сгради с 

публична функция 

Индикативната стойност на подмярката е 309 000 лв. 

Били са извършени енергийни обследвания на сгради: НУ "Иванчо Младенов", 

Волейболна зала, ДГ "Слънце" и РБ "Христо Ботев" - сключен Договор с предмет: 

"Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на НУ "Иванчо 

Младенов", Волейболна зала, ДГ "Радост", ДГ "Славейче", ДГ "ЕТК" на обща 

стойност 23 040 лв. с ДДС. Били са изготвени Сертификат за енергийни 

характеристики на сгради, Доклад от обследването за енергийна ефективност и 

Резюмето от обследването за енергийна ефективност за ДГ "Слънце" на стойност 

3 152 лв. и за ДЯ "Гъбка" на стойност 1 134 лв. 

o Подмярка 2.4.4.5. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на спортен комплекс 

"Вестител" 

Индикативната стойност на подмярката е 1 159 000 лв. 

Бил е извършен проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

Спортна зала "Вестител", гр. Враца. Дейностите са били изпълнени по Проект 

"Красива България" на стойност 204 378,92 лв. с ДДС. 

Бил е извършен проект "Подмяна дограма на спортна зала "Вестител", град 

Враца". Дейностите са били изпълнени по Проект "Красива България" на стойност 

100 645,50 лв. с  ДДС. 
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o Подмярка 2.4.4.6. Ремонт, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и климатизация на помещенията, които ще 

поместят оперативните центрове на системата за безопасна 

градска среда и превенция на риска (СБГСПР) 

Индикативната стойност на подмярката е 898 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 2.4.4.7. Обновяване на многофамилни жилищни 

сгради на териториите извън зоните за въздействие, 

определени от ИПГВР на град Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 13 639 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на 

общината 

В съответствие със стратегията "Европа 2020" и другите основни стратегически и 

политически документи, на чиято основа се провежда Общностната политика през 

програмния период, един от основните акценти се явяват човешките ресурси, 

тяхното развитие, съхранение и подпомагане. Именно инвестициите в този 

основен ресурс на развитието е в състояние да осигури нужният на страната и на 

региона интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

По Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината са 

дефинирани следните приоритети: 

Приоритет 3.1. Образование, култура, квалификация и учене през целия 

живот 

Приоритет 3.2. Социално обслужване на населението 

Приоритет 3.3. Качествено здравеопазване. 

В Приоритет 3.1: Образование, култура, квалификация и учене през целия 

живот, ключов фактор в развитието на човешкия капитал е нивото на 

образованост, професионалната квалификация и адаптивността на трудовите 

ресурси към динамичния пазар на труда и неговите непрекъснато променящи се 

изисквания. Отчитайки това, в ОПР на община Враца за периода 2014-2020, се 

подкрепят инициативи и проекти, свързани със следните основни мерки: 
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 Мярка 3.1.1. Подобряване материално-техническата база на 

образованието и оптимизиране на неговата териториалната 

организация 

o Подмярка 3.1.1.1. Подготовка на техническа документация - 

ОДЗ "Зора", ОДЗ "Звънче", ОДЗ "Знаме на мира", ОДЗ "Радост" 

(ЗВI-1.1.3, ЗВI-1.1.4, ЗВI-1.1.5, ЗВI-1.1.6) 

Индикативната стойност на подмярката е 36 000 лв. 

Документацията е изготвена по Проекта за техническа помощ за следващия 

програмен период. 

o Подмярка 3.1.1.2. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции 

– детски ясли и градини, основни и средни училища в социална 

зона 

Индикативната стойност на подмярката е 13 675 000 лв.  

През 2014 г. са били извършени:  

- Нова козирка на южната тераса на втория етаж на ОДЗ "Зора", ж. к. 

"Дъбника" на стойност 8 460 лв. 

- Ремонт хидроизолация на покриви – 2 бр. топли връзки в ОДЗ "Зора" на 

стойност 3 344 лв. 

- Частичен ремонт – хидроизолация на покрив в ОДЗ "Радост" на стойност 

6 741 лв. 

- Реконструирано отопление на детската градина в с. Згориград на метан на 

стойност 18 972 лв. 

- Посолство на САЩ EUCOM Humanitarian Assistance Program финансира 

изграждането на противопожарното стълбище на СОУ "Васил Кънчов" 

- От бюджета за местни дейности на Детските ясли за 2014 г. са били 

извършени частични текущи ремонти и обновяване на базата на стойност 

12 314 лв. За подновяване на оборудването и техническата обезпеченост 

на Детските ясли са били изразходени 3 740 лв. 

През 2015 г. са били извършени:  

- Ремонт покрив ЦДГ "Вълшебница" на стойност 8 173 лв.  

- Актуализация на обследване за енергийна ефективност на СОУ "Н. 

Войводов" на стойност 2 500 лв.  

- Технически проект за подмяна на отоплителната инсталация и абонатната 

станция на СОУ "Н. Войводов" на стойност 2 400 лв. 

- Актуализация на енергийно обследване и технически проект за подмяна на 

абонатната станция на НУ "Иван Вазов" на стойност 1 800 лв. 
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През 2016 г. са били извършени: 

- През 2016 г. е била подменена дограма и е било ремонтирано на 

училището в с. Паволче (34 220 лв. от Капиталовата програма). 

- Най-значимият проект, реализиран през отчетния период е бил проект 

"Повишаване на енергийна ефективност в общинската образователна 

инфраструктура на гр. Враца", осъществен съвместно с Асоциация "Норск 

Енерджи" от Осло – Норвегия и финансиран от Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В ППМГ "Акад. Иван 

Ценов" и в СУ "Никола Войводов" са подменени отоплителните инсталации, 

а в НУ "Иван Вазов" - абонатната станция. В ОДЗ "Детски свят" и ОДЗ 

"Звънче" е била изградена вътрешна газова инсталация и газови 

съоръжения за отопление на база гориво - природен газ, било е обособено 

ново котелно на природен газ. Стойността на договора по програма BG04 

"Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е била 777 807 лв. 

Допълнително са били осигурени и вложени средства, в размер на 570 000 

лв. за въвеждане на основни енергоефективни мерки на три от обектите 

(ППМГ, ОДЗ "Детски свят" и ОДЗ "Звънче"). 

- На 16.12.2016 г. e бил подписан Анекс към ДБФП BG04-02-03-043-003 от 

18.08.2015 по проект "Повишаване на енергийната ефективност в 

общинската образователна инфраструктура на гр. Враца" за включване на 

допълнителен обект Повишаване на енергийната ефективност в СОУ 

"Васил Кънчов" – Враца. Стойността на проекта се е променила от 761 

944,84 на 1 071 108,29 лв. 

През 2017 г. са били изпълнени: 

- Стартирало е изпълнението на проект "Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни 

институции" с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 

развитие, предоставен чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-

2020 г., Процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие" на стойност 6 264 836,82 

лв. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е бил 

в размер на 100 %. Целта на проекта е била да се обнови и модернизира 

общинската образователна инфраструктура чрез ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в обекти от образователната структура на 

град Враца: ППМГ "Акад. Иван Ценов", СУ "Христо Ботев", ДГ "Знаме на 

мира", ДГ "Европейчета" база 1, ДГ "Дъга", ДГ "Зора". Проектът е в процес 

на изпълнение, като към момента изплатените суми са в размер на 4 153 

034,21 лв. 
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- Със средства от капиталовата програма са били осъществени подмяна на 

дограма в Детска градина – с. Тишевица (14 985,04 лв.), ремонт на 

хидроизолация в Детска градина "Слънце" – Враца (9 834,10 лв.) и в Детска 

градина "Детска Вселена" – Враца (24 028,80 лв.) 

- Със средства на Министерство на образованието и науката са били 

направени ремонти на физкултурния салон на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

– с. Девене на стойност 36 362 лв., както и ремонт ОВ и ВиК инсталации на 

ОУ "Христо Ботев" – с. Баница на стойност 32 991 лв., 

През 2018 г. са били изпълнени: 

От Капиталовата програма на Община Враца са били извършени следните 

дейности: 

- Текущ ремонт на ДГ в с. Баница - подмяна дограма на стойност 7 932,37 лв. 

- Текущ ремонт на ДГ в кв. "Бистрец" – подмяна на окачен таван и 

осветление на стойност 7 973,69 лв. 

- Текущ ремонт на ДГ "Славейче", гр. Враца на стойност 44 474,76 лв. 

- Текущ ремонт на ДГ "Слънце", гр. Враца на стойност 8 153,28 лв. 

- Текущ ремонт на спортна площадка в ОУ "Васил Левски", гр. Враца на 

стойност 19 989,89 лв. 

Чрез трансфери на МОН:  

- Подмяна на дограма – ПГТР  – гр. Враца на стойност 189 999,96 лв. 

- Вътрешен ремонт на сградата на ПЕГ "Йоан Екзарх" – гр. Враца на стойност 

147 087,60 лв. 

- Вертикална планировка – СУ "Никола Войводов" – гр. Враца на стойност 41 

005 лв. 

o Подмярка 3.1.1.3. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на професионални гимназии 

(ЗВII-1.1.1) 

Индикативната стойност на подмярката е 4 613 000 лв.  

През 2017 г. МОН е сключило договор за безвъзмездна финансова помощ с 

Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с 

изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0007 "Обновяване и модернизация 

на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на 

материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в 

системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен". Общият бюджет 

на проекта е бил в размер на 18 577 000 лв., от които 18 557 000 лв. са били 

безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20 000 лв. са осигурени от 

собствено финансиране. Чрез реализирането на проекта, който е в процес на 
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изпълнение, ще бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес 

като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в 15 

професионални гимназии, сред които е Професионална техническа гимназия 

"Никола Йонков Вапцаров" – Враца. Предвидената за гимназията безвъзмездна 

финансова помощ възлиза на 1 192 414,91 лв. 

o Подмярка 3.1.1.4. Подготовка на техническа документация за 

сградата на "Професионална гимназия по търговия и 

ресторантьорство" 

Индикативната стойност на подмярката е 9 000 лв. 

През 2014 г. е било извършено архитектурно заснемане и изготвяне на 

конструктивно становище на сграда (корпус на бивша Професионална гимназия за 

търговия и ресторантьорство) във връзка с инициатива на посолството на 

държавата Израел за откриване на Професионален център за обучение на 

стойност 7 920 лв. 

През 2014 г. са били изготвени  обследвания за енергийна ефективност и работни 

проекти по ЗУТ на няколко образователни институции, сред които е и ПГТР. 

o Подмярка 3.1.1.5. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции 

– детски ясли и градини, основни и средни училища в зона с 

обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 23 919 000 лв. 

През 2014 г. са били извършени:  

- Вътрешен ремонт на яслени групи и оформяне на дворното пространство 

на ОДЗ "Единство, творчество, красота" на стойност 28 042 лв. 

- Подмяна на дограмата и частичен ремонт на ЦДГ "Българче" филиал кв. 

"Бистрец" на стойност 3 943 лв. 

През 2015 г. са били извършени: 

- Ремонт на тротоари ОДЗ "Единство, творчество, красота" на стойност 6 152 

лв. 

- Внедряване на енерго-ефективни мерки на СОУ "Васил Кънчов", гр. Враца: 

външна топлоизолация на фасадни стени, обръщане около прозорци и 

врати, вътрешна топлоизолация на покривната плоча над физкултурен 

салон, топлинно изолиране на под (проект "Красива България" – 279 950 

лв., от които 178 712 лв. съфинансиране). 

През 2016 г. са били извършени: 
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- По Проект "Красива България" 2016 – подготвени проекти "Благоустрояване 

на дворно пространство на ЦДГ "Щастливо детство" и ОДЗ "Българче", 

вторият от които е бил одобрен за финансиране.  

- На 10.03.2016 г. e бил подписан Договор "Вертикална планировка и 

благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ "Българче", на стойност 

70 444 лв. (БФП 29 960 лв., съфинансиране – 40 484 лв.). 

- През 2016 г. са били одобрени на първи етап два проекта за въвеждане на 

енергоефективни мерки в Средношколското общежитие във Враца на 

стойност 3 337 380 лв. и в ПГТР Враца на стойност 3 337 380 лв. 

През 2017 г. са били изпълнени: 

- По проект "Красива България" – кампания 2017 г. е бил изпълнен проект 

"Вертикална планировка и благоустрояване на дворното пространство на 

ДГ "Щастливо детство" на стойност 251 630 лв. (БФП 99 897 лв., 

съфинансиране – 151 733 лв.).  

- Със средства на Министерство на образованието и науката са били 

направени ремонти на покрива на физкултурния салон на СУ "Отец Паисий" 

– Враца на стойност 25 000 лв., както и на ВиК инсталации на НУ "Иванчо 

Младенов" – Враца на стойност 24 900 лв. и вътрешно преустройство за 

обособяване на занималня, спалня и офис за подготовка на храна на 

стойност 20 000 лв. 

През 2018 г. са били изпълнени: 

- Текущ ремонт ДГ "Детски свят", гр. Враца на стойност 2 961,60 лв. 

- Текущ ремонт ДГ "Щастливо детство", гр. Враца на стойност 7 243,98 лв. 

- Основен ремонт спортна площадка и подмяна на ел. инсталации - СУ 

"Козма Тричков" – гр. Враца на стойност 102 527,16 лв. 

През 2019 г. са били изпълнени: 

- "Осигуряване на достъпна среда на сградата на Средно училище "Христо 

Ботев" - гр. Враца. Проектът е насочен към изграждане на достъпна среда в 

сградата на Средно училище "Христо Ботев" - гр. Враца. Необходимостта от 

панорамен асансьор е била породена от факта, че в СУ "Христо Ботев" е 

нямало техническата възможност за обособяване на друг тип съоръжения, 

осигуряващи достъп на хора със специални потребности, а такива са се 

обучавали в сградата. Средствата са били осигурени по проект "Красива 

България" и са възлизали на стойност 100 559,97 лв., от които 21 443 лв. са 

били собствено финансиране. Продължителността на проекта е била 2 

месеца, като строително-монтажните дейности са приключили през 

декември 2019 г. и асансьорът е бил въведен в експлоатация. 
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През 2020 г. са били изпълнени: 

- Основен ремонт с подмяна на абонатна станция в ДГ "Единство, 

Творчество, Красота" – обектът е бил завършен. Разходи за 2020 г. – 29 

323,44 лв. 

- Основен ремонт на площадкова канализация в ДГ "Единство, Творчество, 

Красота" - обектът е бил завършен, стойност 35 351,06 лв. с ДДС. Разходи 

за 2020 г. – 32 351,06 лв. 

o Подмярка 3.1.1.6. Подготовка на техническа документация – 

ПМГ "Акад. Иван Ценов" (ЗВIII-1.1.1); СОУ "Отец Паисий" (ЗВIII-

1.1.3); ОДЗ "Единство, творчество и красота" (ЗВIII-1.1.8); ОДЗ 

"Детски свят" (ЗВIII-1.1.9); ЦДГ "Дъга" (ЗВIII-1.1.10); ЦДГ 

"Европейчета", база 1 (ЗВIII-1.1.11); ОДЗ "Българче" (ЗВIII-

1.1.12); ЦДГ "Щастливо детство" (ЗВIII-1.1.13) 

Индикативната стойност на подмярката е 72 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.1.7. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции 

– детски ясли и градини, основни и средни училища от група 

проекти 3BV-2: Образователна инфраструктура: 

Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни 

институции 

Индикативната стойност на подмярката е 42 905 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.1.8. Оборудване и обзавеждане на 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и 

средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, 

спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки) в 

индустриална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 2 387 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.1.9. Оборудване и обзавеждане на 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и 

средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, 
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спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки) в зона 

с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 3 081 000 лв.  

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.1.10. Оборудване и обзавеждане на 

професионални гимназии 

Индикативната стойност на подмярката е 649 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.1.11. Оборудване и обзавеждане на 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и 

средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, 

спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки) от 

група проекти 3BV-2: Образователна инфраструктура: 

Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни 

институции 

Индикативната стойност на подмярката е 5 519 000 лв. 

Бил е открит нов кабинет по география в СОУ "Христо Ботев" през 2014 г. 

Стойността на извършеното обновяване е била 50 000 лв., които са били 

заделени от бюджета на училището. 

 Мярка 3.1.2. Повишаване качеството на образователните услуги 

в общината, включително чрез задълбочаване връзките с 

бизнеса и пазара на труда 

o Подмярка 3.1.2.1. Разработване на професионално 

ориентирани програми за обучение съвместно с бизнеса 

Индикативната стойност на подмярката е 600 000 лв.  

Общинската политика в областта на образованието е била насочена основно към 

подкрепа на професионалното образование и връзка между образованието и 

пазара на труда, патриотично възпитание, превантивни програми за 

преодоляване на агресията и негативни прояви сред учениците. През 2017 г. за 

пръв път в професионалните гимназии са били разкрити паралелки с дуално 

обучение. Проведени са били многобройни срещи с бизнеса на местно ниво и са 

направени проучвания на пазара на труда. Сключени са били предварителни 

договори между директорите и работодателите за реализиране и платена 

практика на учениците. Партньорството с Бюро по труда, ТПП, КРИБ, Съюз на 
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работодателите и директорите на училища за периода е довело до реализиране 

на приема, въпреки негативни демографски тенденции. 

В периода 5 – 28 февруари 2018 г. Агенцията по заетостта е стартирала първото 

проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила, 

провеждано на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, 

съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие. Със 

съдействието на Община Враца, Бюрото по труда, Съюза на работодателите, 

анкетата е била разпространена до голям брой работодатели. Данните са били 

анализирани и проучването е било предоставено на всички училища, с цел връзка 

на получените резултати с  планирането на държавния план-прием. Национално 

представените работодателски организации са предоставили становища за 

необходимостта от кадри през близките 5 години. 

Съща така, представители на работодателите са участвали редовно в 

заседанията на обществените съвети в училищата. Сключени са договори с 

фирмите за осъществяване на дуална форма на обучение. 

През 2020 г. учениците, обучаващи се в дуална форма на обучение, са влезли в 

реална работна среда. Всички предприети мерки са били съобразени с 

променящия се регионален икономически профил на общината и нуждата от 

работна сила в новите заводи. Пандемията от Covid-19 е наложила редица 

промени при изпълнение на споразуменията с фирмите за стажа на учениците. 

Част от тях са преустановили дейност, а други са въвели ограничителни мерки за 

външни лица в обектите на фирмите. Ръководствата на училищата, съвместно с 

Община Враца, са предприели мерки за осъществяване на качествена на 

подготовката на учениците за явяването им на изпит за придобиване на 

професионална квалификация. 

Община Враца не отделя средства за дейностите. Програмите се организират 

от Министерството на образованието. 

o Подмярка 3.1.2.2. Усъвършенстване на учебните програми в 

училищата 

Индикативната стойност на подмярката е 700 000 лв.  

През 2016 г. са били разкрити паралелки с дуално обучение със специалности: 

"Машини и системи с ЦПУ", "Мехатроника", "Електрообзавеждане на 

производството",  "Автотранспортна техника", "Компютърна техника и технологии", 

"Вътрешни облицовки и настилки", "Строителство и архитектура", "Геодезия" и др. 

Подписани са били и предварителни договори и осигурен стаж за учениците в 

професионалните гимназии. 

През 2018 г. професионалните направления, по които са се обучавали ученици от 

професионалните паралелки, са били общо 16, професиите – 22, в следните 

специалности: "Туристическа анимация", "Работник в производството на 
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кулинарни изделия и напитки", "Производство на кулинарни изделия и напитки", 

"Български танци", "Рекламна графика", "Търговия на едро и дребно", 

"Производство на облекло", "Кетъринг", "Производство и преработка на мляко и 

млечни продукти", "Икономическа информатика", "Строителство и архитектура", 

"Дограма и стъклопоставяне", "Външни ВиК мрежи", "Бутикови облекла", "Спорт", 

"Приложно програмиране", "Автомобилна мехатроника", "Машини и системи с 

ЦПУ", "Автобояджийство" и "Промишлена електроника". Седем от специалностите 

са се осъществявали в дуална форма на обучение. 

През 2019 г. е била приета областна пътна карта за реализиране на дейности, с 

цел реализиране на националната политика за подкрепа на професионалното 

образование. В резултат на съвместната работа на всички институции през 

учебната 2017/2018 г. съотношението профилирани/професионални паралелки е 

било 108/48, през 2018/2019 г. съотношението е 84/ 61, а през учебната 2019/2020 

г. е било 74/39. 

 Мярка 3.1.3. Усъвършенстване уменията на педагогическия 

персонал 

o Подмярка 3.1.3.1 Курсове за усъвършенстване 

преподавателските и презентационните умения 

Индикативната стойност на подмярката е 100 000 лв.  

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.3.2. Обучение за работа с ИТ 

Индикативната стойност на подмярката е 200 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.3.3. Специализирани обучения за повишаване 

професионалната квалификация 

Индикативната стойност на подмярката е 300 000 лв.  

През 2016 г. вътрешноучилищна квалификация са преминали всички учители. 

Квалификации проведени от други обучителни сертифицирани организации - 

средно по 3 обучения за всеки учител. 

Съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като последните 

са били длъжни да повишават квалификацията си: по програми на организациите 

не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране/4 години/; в 

рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. През 2020 г. 
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учителите от училищата са се включили в 1 807 външни квалификации и 2 339 

вътрешни квалификационни форми. Учителите в детските градини са се включили 

в 107 външни и 111 - вътрешни квалификационни форми. 28 учители са 

придобили по-висока степен на професионална квалификация и един е придобил 

нова специалност. 

Изразходваните средства за квалификация на педагогически специалисти са били 

както следва: 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“: 2016 г. – 2 464,32 лв., 2017 г. – 625 лв., 2018 

г. – 1 454 лв., 2019 г. – 2 561,20 лв., 2020 г. – 271,20 лв. Общо: 7 375,52 лв.  

- НУ „Иван Вазов“ – 2016 г. – 4 718 лв., 2017 г. – 7 060 лв., 2018 г. – 10 375 

лв., 2019 г. – 10 046,70 лв., 2020 г. – 2 816 лв. Общо: 35 015 лв. 

- ПГ по търговия и ресторантьорство: 2016 г. – 2 050 лв., 2017 г. – 4 739 лв., 

2018 г. – 3 806 лв., 2019 г. – 3 883 лв., 2020 г. – 3 050 лв. Общо: 17 528 лв. 

2017 г. – 1 029 лв., 2018 г. – 1 037 лв., 2019 г. – 1 198 лв. Общо: 3 264 лв. 

- ДГ „Дъга“ – 2017 г. – 1 029 лв., 2018 г. – 1 037 лв., 2019 г. – 1 198 лв. Общо: 

3 264 лв. 

- СУ „Никола Войводов“: 2016 г. – 11 255 лв., 2017 г. – 6 141 лв., 2018 г. – 8 

990 лв., 2019 г. – 10 330 лв., 2020 г. – 4 505 лв. Общо: 41 221 лв. 

- Начално училище „Иванчо Младенов“: 2016 г. – 3 543 лв., 2017 г. – 2 642 

лв., 2018 г. – 1 953 лв., 2019 г. – 5 304 лв., 2020 г. – 2 010 лв. Общо: 15 452 

лв. 

- Начално училище „Св. Софроний Врачански“: 2016 г. – 2 511 лв., 2017 г. – 2 

438 лв., 2018 г. – 1 719 лв., 2019 г. – 2 883 лв., 2020 г. – 2 372 лв. Общо: 11 

923 лв. 

- ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене: 2016 г. – 2 332 лв., 2017 г. – 1 

371,73 лв., 2018 г. – 2 116 лв., 2019 г. – 2 389 лв., 2020 г. – 2 097 лв. Общо: 

10 305 лв. 

- Спортно училище „Св. Климент Охридски“: 2016 г. – 1 104 лв., 2017 г. – 2 

519 лв., 2018 г. – 3 017 лв., 2019 г. – 2 878 лв., 2020 г. – 308 лв. Общо: 9 826 

лв. 

- ППМГ „Акад. Иван Ценов“: 2016 г. – 8 552 лв., 2017 г. – 7 286 лв., 2018 г. – 9 

500 лв., 2019 г. – 12 951 лв., 2020 г. – 3 431 лв. Общо: 41 720 лв. 

- СУ „Хр. Ботев“: 2016 г. – 2 180 лв., 2017 г. – 2 769 лв., 2018 г. – 4 680 лв., 

2019 г. – 8 547 лв., 2020 г. – 8 320 лв. Общо: 26 496 лв. 

- СУ „Отец Паисий“: 2016 г. – 5 330,40 лв., 2017 г. – 1 581,18 лв., 2018 г. – 3 

604 лв., 2019 г. – 4 533,30 лв., 2020 г. – 11 418,96 лв. Общо: 26 467,84 лв. 

- Обединено училище „Св. Кл. Охридски“, с. Тишевица: 2016 г. – 1 702 лв., 

2017 г. – 2 149 лв., 2018 г. – 2 051 лв., 2019 г. – 2 145 лв., 2020 г. – 300 лв. 

Общо: 8 347 лв. 
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- Обединено училище „Христо Ботев“, с. Баница: 2016 г. – 1 090 лв., 2017 г. – 

1 363 лв., 2018 г. – 2 100 лв., 2019 г. – 2 433 лв., 2020 г. – 3 336 лв. Общо: 10 

322 лв. 

- Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“: 2016 г. – 2 225,40 

лв., 2017 г. – 2 504,34 лв., 2018 г. – 2 873,50 лв., 2019 г. – 2 955,10 лв., 2020 

г. – 338 лв. Общо: 10 897,68 лв. 

- ПЕГ „Йоан Екзарх“ – 2016 г. – 4 437,87 лв., 2017 г. – 357,25 лв., 2018 г. – 4 

634 лв., 2019 г. – 2 420,75 лв., 2020 г. – 3 552 лв. Общо: 15 401,87 лв. 

- СУ „Козма Тричков“: 2016 г.: 2 509 лв., 2017 г. – 2 907 лв., 2018 г. – 3 826 лв., 

2019 г. – 1 239 лв., 2020 г. – 333 лв. Общо: 10 814 лв. 

- ДГ „Българче“: 2016 г. – 1 856 лв., 2017 г. – 2 589 лв., 2018 г. – 2 855 лв., 

2019 г. – 2 844 лв., 2020 г. – 520 лв. Общо: 10 664 лв. 

- ДГ „Знаме на мира“: 2016 г. – 5 931 лв., 2017 г. – 3 912 лв., 2018 г. – 4 360 

лв., 2019 г. – 3 647 лв., 2020 г. – 4 544 лв. Общо: 22 394 лв. 

- ДГ „Вълшебница“: 2017 г.: 1 809 лв., 2018 г.: 1 406 лв., 2019 г.: 1 936 лв., 

2020 г. – 779 лв. Общо: 5 930 лв. 

- ДГ „Единство Творчество Красота“: 2016 г. – 4 963 лв., 2017 г. – 6 391 лв., 

2018 г. – 2 739 лв., 2019 г. – 2 423 лв., 2020 г. – 1 470 лв. Общо: 17 986 лв. 

- ДГ „Радост“: 2016 г. – 151 лв., 2017 г. – 1 040 лв., 2018 г. – 2 163 лв., 2019 г. 

– 646 лв. Общо: 4 000 лв. 

- ДГ „Слънце“: 2016 г.: 456 лв., 2017 г. – 1 423 лв., 2018 г. – 1 413,20 лв., 2019 

г. – 2 120,10 лв., 2020 г. – 549,80 лв. Общо: 5 962,10 лв. 

- ДГ „Щастливо детство“: 2016 г.: 786 лв., 2017 г.: 756 лв., 2018 г. – 794 лв., 

2019 г. – 3 052 лв., 2020 г. – 2 595 лв. Общо: 7 983 лв. 

- ДГ „Звънче“: 2016 г. – 493 лв., 2017 г. – 1 213 лв., 2018 г. – 3 179,20 лв., 2019 

г. – 1 655,20 лв., 2020 г. – 382 лв. Общо: 6 922,40 лв. 

- ДГ „Европейчета“: 2016 г. – 870,50 лв., 2017 г. – 2 211 лв., 2018 г. – 3 072 

лв., 2019 г. – 2 790 лв., 2020 г. – 2 529 лв. Общо: 11 472,5 лв. 

- ДГ „Брезичка“: 2016 г. – 1 762 лв., 2017 г. – 2 047 лв., 2018 г. – 1 589 лв., 

2019 г. – 2 218 лв., 2020 г. – 1 050 лв. Общо: 8 666 лв. 

- ДГ „Детски свят“: 2016 г. – 360 лв., 2017 г. – 869 лв., 2018 г. – 672 лв., 2019 г. 

– 3 051 лв., 2020 г. – 4 239 лв. Общо: 9 191 лв. 

- ДГ „Славейче“: 2016 г. – 1 441 лв., 2017 г. – 2 023 лв., 2018 г. – 3 191 лв., 

2019 г. – 3 479 лв., 2020 г. – 1 830 лв. Общо: 11 964 лв. 

- ДГ „Детска Вселена“: 2016 г. – 524 лв., 2017 г. – 851 лв., 2018 г. – 995 лв., 

2019 г. – 286 лв., 2020 г. – 1 177,20 лв. Общо: 3 833,20 лв. 

- ДГ „Зора“: 2016 г. – 2 780,40 лв., 2017 г. – 1 619 лв., 2018 г. – 1 817 лв., 2019 

г. – 2 460,10 лв., 2020 г. – 1 070 лв. Общо: 9 746,5 лв. 

o Подмярка 3.1.3.4. Разработване и участие в проекти за 

мобилност и обмен на добри практики 
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Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв.  

Били са осъществени проекти по Програма "Еразъм +": 

- ПГ по търговия и ресторантьорство по Програма Еразъм+: 22 проекта на 

стойност 382 768 евро. 

- СУ "Никола Войводов": 8 проекта на стойност 79 165 лв. 

- Начално училище "Св. Софроний Врачански": 7 проекта на стойност 285 

858 лв. 

- ППМГ "Акад. Иван Ценов": 6 проекта на стойност 156 713 евро. 

- СУ "Хр. Ботев": 12 проекта на стойност 289 243,10 лв. 

- СУ "Отец Паисий": 9 проекта на стойност 431 845,29 лв. 

- Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров": 12 проекта на 

стойност 400 180 евро. 

- ОУ "Васил Левски": 3 проекта на стойност 145 492,24 лв. 

- СУ "Козма Тричков": 4 проекта на стойност 155 537,39 лв. 

- ПЕГ "Йоан Екзарх": 8 проекта на стойност 228,850 евро. 

- ДГ "Българче" има един спечелен проект на стойност 49 434 лв. 

- ДГ "Знаме на мира": 3 проекта на стойност 47 932 евро. 

- ДГ "Единство Творчество Красота": 2 проекта на стойност 22 462,71 лв. 

- ДГ "Детска Вселена": 1 проект на стойност 31 684,45 лв. 

 Мярка 3.1.4. Стимулиране на професионалното обучение и 

ученето през целия живот 

o Подмярка 3.1.4.1. Квалификационни и професионални 

обучения за безработни младежи 

Индикативната стойност на подмярката е 3 000 000 лв. 

През 2016 г. е продължило изпълнението на проект "Подкрепа за включване в 

пазара на труда на неактивни млади хора от община Враца", ДБФП 

BG05M9OP001-1.002 – 0096-С014, на стойност 318 811,98 лв. (Община Враца 

няма съфинансиране по този проект). Основната цел е била мотивиране за 

активно поведение на пазара на труда и интеграция в заетост на млади хора до 

29-годишна възраст включително които не учат, не работят и не са регистрирани 

като безработни лица в Агенцията по заетостта. В резултат на изпълнение на 

проектните дейности около 60 лица са преминали през мотивационно обучение и 

психологически консултации. От тях 47 са завършили и взели сертификати за 

професия "Озеленител" и 31 са постъпили на работа, като 15 са били назначените 

в общинско предприятие "Спорт и туризъм" и 16 - в общинското комунално 

предприятие БКС. Освен това, 11 млади хора са били върнати в структурата на 

образованието, 21 са били регистрирани в териториалната дирекция "Бюро по 

труда". Проектът е приключил през 2017 г., като реално изплатените суми са били 

в размер на 185 571,62 лв. 
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През 2016 г. са били извършени дейности по квалификация и обучения за 

безработни лица. Професионални курсове за квалификация и преквалификация: 

126 безработни лица /11 безработни лица на стаж в администрацията/; 4-ма 

младежи "Старт в кариерата"; обучения за безработни лица по английски език, 

ИТК, шивачество чрез "Младежки център" - Враца; Проект "Доброволчество" с 

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и НПО "Нов път". 

През 2020 г. е стартирало изпълнението на проект "Младежки център Враца - 

фактор за развитие на Северозапада" на стойност 1 587 473,97 лв. Целта на 

проекта е била разширяване на териториалния обхват на Младежки център Враца 

(МЦ Враца), продължаване и развиване на съществуващи дейности и провеждане 

на нови, които да увеличат многообразието, интереса и броя на включените 

младежи в дейностите, въвеждане на услуги за деца и млади хора в риск, които 

отговарят на най-високите стандарти за младежка работа. Основните дейности на 

проекта са били насочени към подобряване на условията за равен достъп до 

образование, обучение и работа; повишаване на мотивацията за включване на 

деца и родители от етнически малцинства, създаване на предпоставки за 

социално включване; интеграционни дейности за деца и младежи чрез 

организиране на общи инициативи и промяна на обществените нагласи към по-

голяма търпимост. 

o Подмярка 3.1.4.2. Професионални курсове за квалификация и 

преквалификация 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.4.3. Разработване и участие в проекти за 

мобилност и обмен на добри практики в професионалното 

обучение 

Индикативната стойност на подмярката е 2 500 000 лв.  

За периода са били осъществени: Проект "Образователни практики и инициативи 

в туризма" – О.П.И.Т II" (2016-2017 г.) за Образователна мобилност за граждани, 

Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение. 

Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров 

Халкидики; Проект "Образователна мобилност за европейски опит на 

предприемачески знания и умения в търговията и ресторантьорството" (2015-2017 

г.) Партньор по проекта е бил Висшето училище по хотелиерство на 

Средиземноморието /CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DEL 

MEDITERRANEO, VALENCIA, SPAIN/ от Валенсия, Испания; Проект на тема 

"Европейско партньорство за инициативност и предприемачество в търговията, 

ресторантьорството и туризма" (2016-2017 г.) Партньор по проекта е бил Колеж по 
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образованието "Темис" от Гранадила де Абона, остров Тенерифе, Канарски 

острови /IEC TEMIS, Granadilla de Abona, SPAIN – Canarias/. 

 

 Мярка 3.1.5.: Подобряване МТБ на културната инфраструктура 

o Подмярка 3.1.5.1. Подготовка на техническа документация за 

сградата на Регионален исторически музей ЗВIII-3.1.1; 

Сградата на Драматично-куклен театър Враца и Държавна 

филхармония Враца ЗВIII-3.1.4; Сградата на Младежки дом 

Враца ЗВIII-3.1.6 

Индикативната стойност на подмярката е 62 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.5.2. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на културни центрове в 

социална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 6 458 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.5.3. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на културни центрове с 

обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 18 813 000 лв. 

През отчетния период е бил реализиран ремонтът на една от емблематичните 

сгради във Враца – Старата къща на ул. "Търговска" на стойност 100 007 лв. Били 

са ремонтирани покривите на къщи "Григорий Найденов" и "Димитраки 

Хаджитошин" в Етнографски комплекс - Враца на стойност 13 992 лв. и ремонт на 

Куртпашова кула на стойност 17 735 лв. През 2014 г. са били изготвени 

обследвания за енергийна ефективност на Община Враца и библиотеката, 

Драматично-кукления театър, Регионалния исторически музей и Младежкия дом 

по проект "Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия 

програмен период". 

През 2015 г. са били извършени: 

- Ремонт на Старата къща на ул. "Търговска" на стойност 217 лв.; 

- Ремонт на покривите на къщи "Григорий Найденов" и "Димитраки 

Хаджитошин" в Етнографски комплекс - Враца на стойност 13 992 лв.; 

- Ремонт на Куртпашова кула на стойност 17 735 лв.; 
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- Ремонт покрив и фасада комбинирана сграда (читалище, кметство и ДГ) с. 

Мраморен на стойност 110 000 лв.; 

- Изграждане на параклис в кв. Кулата на стойност 14 550 лв.; 

- Изграждане на параклис в с. Оходен на стойност 30 727 лв.; 

- Изграждане на Паметник на Милин камък на стойност 19 992 лв. 

В читалищата се е работило за възстановяване и запазване на местните 

традиции и фолклор, както и привличане на младите хора към дейностите им. 

Община Враца е осигурила съфинансиране от 32 563 лв. за подмяна на дограма 

на Читалище "Развитие" по проект "Красива България" 2015 г. 

Били са изготвени обследвания за енергийна ефективност на Община Враца и 

библиотеката, Драматично-куклен театър, Регионален исторически музей, 

Младежки дом по проект "Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти 

през следващия програмен период". 

През 2016 г. са били извършени: 

- Вертикална планировка на православен параклис с. Оходен на стойност 50 

638 лв.;  

- Изографисване на православен параклис с. Оходен на стойност 2 400 лв.;  

- ДМА за православен параклис с. Оходен на стойност 14 406 лв.;  

- ДМА за параклис в кв. "Кулата" на стойност 37 689 лв.;  

- Придобиване от Регионален исторически музей на оригиналния бронзов 

макет на паметника на Христо Ботев на стойност 2 000 лв.; 

- ДМА на Регионален исторически музей на стойност 7 410 лв. - собствени 

средства. 

През 2017 г. са били извършени:  

- Текущ ремонт на параклис Св. "Архангел Михаил", с. Мало Пещене, на 

стойност 2 465,64 лв.; 

- Ремонт на покрива на читалище в с. Тишевица на стойност 14 849,64 лв.; 

- Вътрешен ремонт на общинска сграда за обособяване - салон за 

обществени мероприятия в с. Три кладенци на стойност 9 998,36 лв.; 

- Вертикална планировка на параклис кв. "Кулата", гр. Враца на стойност 

13 977 лв.; 

- Довършителни работи в параклис, кв. "Бистрец", гр. Враца на стойност 

9 932,12лв. 

През 2020 г. са били извършени: 

- Закупуване и монтиране на стълбищен робот за Музикална школа – Враца - 

"Достъп на хора с увреждания до Школа по изкуствата – гр. Враца" - №1-
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ДС/08.06.2020 г. на стойност 6 600 лв. проект от Община Враца към 

Агенцията за хората с увреждания.  

- Параклис в с. Върбица – има сключен Договор № С – 238 / 26.10.2020 г. 

(стойност 49 198,56 лв. с ДДС) и издадено Разрешение за строеж. Предстои 

откриване на строителна площадка и изпълнение на СМР. Няма направени 

разходи за 2020 г; 

- Кв. "Бистрец" – параклис – вертикална планировка; 

- Изографисване на храм "Св. Мина"; 

- Основен ремонт на църква "Св. Св. Петър и Павел", с. Девене; 

- Изграждане на паметен знак на Кръстьо Българията. 

 

o Подмярка 3.1.5.4. Оборудване и обзавеждане на културни 

центрове в социална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 1 740 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.5.6. Оборудване и обзавеждане на културни 

центрове с обществена значимост 

Индикативната стойност на подмярката е 6 902 000 лв.  

През 2014 г. е завършил вторият етап на климатизацията на фондохранилището 

на Регионалния исторически музей на стойност 10 980 лв. и е била закупена 

озвучителна уредба на стойност 2 694 лв. 

Допълнително са били осигурени от Община Враца средства в размер на 48 000 

лв. за читалищата с цел възстановяване и запазване на местните традиции и 

фолклор, както и привличане на младите хора към дейностите им. Шест читалища 

са получили след кандидатстване пред Министерството на културата 

допълнително субсидиране: НЧ "Развитие" – Враца – 10 хил. лв.; за библиотечна 

дейност – читалищата в Лиляче и Три кладенци – 4 хил. лв. (по 2 хил. лв. на 

читалище); за ремонт – читалищата в селата Челопек и Чирен – 6 хил. лв. (по 3 

хил. лв.); читалището в Баница – 4 хил. лв. 

o Подмярка 3.1.5.7. Културна инфраструктура на територията на 

военното поделение 

Индикативната стойност на подмярката е 11 272 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.1.5.8. Оборудване и обзавеждане на културна 

инфраструктура на територията на военното поделение 
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Индикативната стойност на подмярката е 1 618 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 

Приоритет 3.2: Социално обслужване на населението. Едни от най-сериозните 

предизвикателства на територията на община Враца са свързани от една страна с 

натрупване на сериозни контингенти възрастно население в отделните населени 

места, а от друга - със сравнително високи нива на безработица, включително 

младежка. Тези сериозни проблеми значително натоварват социалната система 

на общината, която осигурява необходимото социално обслужване на 

населението. Поради това, в рамките на този приоритет се търси повишаване на 

ефективността на социалното обслужване на населението чрез следните основни 

мерки: 

 Мярка 3.2.1. Повишаване качеството и ефективността на 

социалното обслужване 

o Подмярка 3.2.1.1. Продължение на дейностите на Център за 

обществена подкрепа – Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 550 000 лв. 

През 2014 г. Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е бил увеличен с 

10 места, като от 01.01.2015 г. е стартирала нова услуга "Превенция на 

насилието". Извършен е бил основен ремонт на стойност 9 597 лв. и са били 

закупени климатици  на стойност 6 528 лв. Центърът е бил създаден по проект 

"Изграждане на Център за обществена подкрепа", който е стартирал през м. 

октомври 2007 г., а от 2008 г. е преминал в делегирана от държавата дейност. 

През 2016 г. средствата за издръжка на ЦОП - Враца са били в размер на 230 355 

лв. Основните цели на ЦОП са осигуряване на адекватна закрила и подкрепа на 

деца и семейства в риск на територията на община Враца и община Криводол в 

съответствие с индивидуалните особености на всяко дете, превенция на 

изоставянето и институционализиране на деца, подкрепа за 

деинституционализация и социална интеграция на деца от специализирани 

институции, повишаване на информираността на местната общност по въпросите 

на закрила на детето, развитие и популяризиране на Приемната грижа и 

осиновяването, извършване на проучване, оценка и обучение на кандидати за 

приемни родители, наблюдение на приемни семейства при настаняване на дете и 

обучение на осиновители. Целеви групи са деца /0 до 18 години/ и семейства в 

риск; семейства, при които има риск да изоставят децата си; деца и младежи от 

специализирани институции за деца; деца в риск от отпадане от образователната 

система. 
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На 15.07.2016 г. е приключило  изпълнението на Проект за развитие на нови 

социални услуги в мрежата на "Каритас" - Русе в Северна България. Целта на 

проекта е била развитие на съществуващи местни инициативи, които до момента 

на стартирането му са били реализирани неформално от доброволци в четири 

населени места в Северна България в организирани професионални социални 

услуги за деца и младежи, изпълнявани в съответствие с нормативната уредба. 

Проектът е имал за цел да създаде Центрове за работа с деца, за обществена 

подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи в 

следните населени места: Белене, с. Ореш, Враца и с. Малчика. По проекта в гр. 

Враца е бил създаден Център за обществена подкрепа за деца и младежи с 

девиантно и делинквентно поведение с капацитет до 20 случая годишно. Общата 

стойност на проекта за изграждане на четирите центрове за работа с деца е била 

261 010 лв., от които 232 298 лв. принос на Конфедерация Швейцария чрез Фонд 

за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

През 2017 г. средствата за издръжка на ЦОП - Враца са били в размер на 146 100 

лв., а средствата заложени в годишния план с преходен остатък са били в размер 

на 259 224 лв.  

Продължила е  и дейността на трите Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и/ или младежи с увреждания, изградени по проект "Искра", схема за 

безвъзмездна финансова помощ на ОПРЧР - съфинансирана от Европейски 

социален фонд на Европейския съюз. Услугите са били разкрити на 01.12.2014 г., 

а от 01.11.2015 г. са станали делегирана държавна дейност. Чрез тях е осигурена 

среда за пълноценно израстване и развитие на децата и младежите, за които е 

нямало възможност да се отглеждат в биологичното си семейство. Всеки от 

центровете е с капацитет по 14 деца и/или младежи. В екипите са включени 

квалифицирани кадри: управител, социален работник, медицинска сестра и 

детегледачи. През 2017 г. средствата за издръжка на трите ЦНСТ по единен 

разходен стандарт са били в размер на 450 156 лв., а средствата, заложени в 

годишния план с преходен остатък са били 498 176 лв. През 2018 г. средствата за 

издръжка на трите ЦНСТ по единен разходен стандарт са били  в размер на 486 

360 лв., а средствата, заложени в годишния план с преходен остатък са били 528 

032 лв. През 2019 г. средствата за издръжка на трите ЦНСТ по единен разходен 

стандарт са били в размер на 575 526 лв., а средствата заложени в годишния 

план с преходен остатък са били 661 144 лв. 

През 2019 г. и 2020 г. е продължила дейността на Центъра за обществена 

подкрепа – Враца. Средствата за издръжка на ЦОП по единен разходен стандарт 

за 2019 г. са били в размер на 170 600 лв., а средствата, заложени в годишния 

план с преходен остатък са били 297 058 лв. Средствата през 2020 г. са били 

съответно 184 250 лв. и 327 583 лв. 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
82 

o Подмярка 3.2.1.2. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на социални институции в 

социална зона ("Зорница"). 

Индикативната стойност на подмярката е 1 380 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.1.3. Оборудване и обзавеждане на социална 

инфраструктура в социална зона ("Зорница") 

Индикативната стойност на подмярката е 503 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.1.4. Общински мерки за достъп до заетост за 

трайно безработни и хора с увреждания – подкрепа за 

развитие на кооперации и социални предприятия 

Индикативната стойност на подмярката е 400 000 лв. 

През 2014 г. е продължило изпълнението на  Проект "Подкрепа за достоен живот", 

финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". В резултат е била осигурена 

трудова заетост на трайно безработни лица в трудоспособна възраст, 

регистрирани в Дирекция "Бюро по труда". През 2014 г. в проекта са участвали 

общо 111 потребители и 114 лични асистенти. През отчетния период са били 

прекратени 13 договори с потребители и 20 – с лични асистенти и съответно са 

били сключени 10 договора с потребители и 14 – с лични асистенти. През 2015 г. е 

приключило изпълнението на 4-годишния проект. През 2015 г. общо 86 

потребители са получили социални услуги в домашна среда, предоставени от 84 

лични асистенти. 

Осигурена е била  заетост и социална интеграция на безработни лица и чрез 

разкриване на работни места в обекти - недвижимо културно наследство 

(стойност - 5 952 лв.) През 2016 г. на длъжност "Работник озеленяване" са били 

наети безработни лица на над 50-годишна възраст и продължително безработни 

лица, регистрирани в Бюрото по труда. Реализацията му е дала възможност да се 

интегрират на пазара на труда. Чрез проектното предложение по национална 

програма "КЛИО" е била осигурена заетост на двама безработни за общо 12 

човекомесеца. Целта е била укрепване на връзката между местните власти, 

гражданското общество и образователните институции с цел насърчаване 

съгласуваността на обществените образователни политики с устойчивите процеси 

на човешкото развитие. 

През 2016 г. Община Враца е кандидатствала с проектно предложение 

"Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
83 

увреждания и техните семейства в община Враца" по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 "Активно включване", 

ОП РЧР 2014–2020 г. Стойност на проекта - 388 471,78 лв. Неговите основни цели 

са били: разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на 

хората с увреждания и техните семейства и повишаване мотивацията им за 

независим и самостоятелен начин на живот, чрез насърчаване на равните 

възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда; 

подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на 

пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца 

/включително с увреждания/; реализация на комплексни действия в посока 

улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез 

предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; предоставяне на 

възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания. През 2017 г. Община Враца е стартирала проекта и го 

е изпълнявала до декември 2018 г.  

Изпълнен е бил и проект "ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и 

младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град 

Враца", процедура BG05M9OP001-2.009 "Открий ме" на ОП РЧР 2014-2020 г., 

изпълняван от Сдружение "Алианс Балкани" в партньорство с Община Враца. 

Бюджетът на проекта е бил 142 714 лв.  

В процес на изпълнение е и Проект "Нови възможности за възрастни и хора с 

увреждания в община Враца" на стойност 1 600 332,64 лв. 

o Подмярка 3.2.1.5. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на "Клуб на инвалида", на 

първи етаж от жил. блок, бул. "Мито Орозов" 16 

Индикативната стойност на подмярката е 65 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.1.6. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на социални институции в 

индустриална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 10 901 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.1.7. Оборудване и обзавеждане на социална 

инфраструктура в индустриална зона 

Индикативната стойност на подмярката е 3 537 000 лв. 
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През 2014 г.:  

- Доставени и монтирани са щори в трите Центъра за настаняване от семеен 

тип и в Защитено жилище на стойност 2 960 лв. 

- Изградена е била нова вентилационна уредба и извършен частичен ремонт 

на кухня-майка с кетъринг бул. "Демокрация" №14 на стойност 7 986 лв. 

- Проект "Шанс за деца и младежи от дома" - разкрити са били три Центъра 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

потребители и Преходно жилище, в които работят 55 лица - квалифициран 

персонал. Проектът е в процес на изпълнение. Чрез проекта е била 

продължена политиката на местната власт за постигане на устойчиво 

развитие и за създаване на съвременни условия за развитие на социалните 

услуги. Самите три Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното 

жилище са били изградени и оборудвани по проект "ИСКРА – Иновативен 

социален комплекс от резидентни алтернативи", финансиран чрез ОП 

"Регионално развитие", който е приключил през м. февруари 2014 г. 

- Проект "Защитено жилище и Дневен център за лица с психични 

разстройства" е свързан с разкриването на Защитено жилище за лица с 

психични разстройства и Дневен център за лица с психични разстройства с 

общ капацитет 20 лица, с физически увреждания и умствена изостаналост и 

предоставянето на разнообразни услуги за лична помощ и в подкрепа на 

социалното включване. Осигурена е била неговата устойчивост, като от 

01.12.2014 г. услугите "Защитено жилище за лица с психични разстройства" 

с капацитет 10 потребители и "Дневен център за лица с физически 

увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост" с капацитет 

10 потребители са станали държавно делегирани социални услуги.  

- Проект "За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в 

риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване 

в община Враца". Стойността на проекта е близо 1 млн. евро, като 

финансирането е било на 100 % грант. Финансирането е било по т. нар. 

норвежки механизъм – европейското икономическо пространство  2007–

2013, с управляващ орган Министерството на образованието и науката. 

Чрез проекта е бил изграден модерен Младежки център в сградата на 

бившето основно училище "Митрополит Константин", която е изцяло 

обновена. 

 

През 2015 г.: 

- Направена е била хидроизолация покрив на Пенсионерски клуб с. Горно 

Пещене на стойност 3 529 лв. 

- Изградени са били метални рампи за достъп на хора с увреждания в бл. 3 

вх. В ап. 49 ж. к. "Дъбника" на стойност 901 лв. и на ул. "Ген. Вл. Заимов" 

№11 на стойност 2 700 лв. 
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- Закупен е бил специализиран автомобил за деца с увреждания за ЦНСТ на 

стойност 14 800 лв. 

- Закупени са били ДМА-Център за обществена подкрепа (собствени 

средства - 2 424 лв.); ДМА - ДДЛРГ "Асен Златаров" (от дарения - 7 676 

лв.); ДМА - Наблюдавано жилище (собствени средства - 1 969 лв.) 

 

През 2016 г: 

- Община Враца е изпълнила Проект "Оборудване на рехабилитационна зала 

в Общински социален комплекс за работа с деца - Враца". Сключен е бил 

Договор за съвместна дейност между Фонд "Социална закрила" и Община 

Враца. Проектът е стартирал на 01.09.2016 г. и приключил на 12.12.2016 г., 

а средствата за изпълнение са били в размер на 17 157,24 лв. с ДДС. (от 

тях 15 441,51 лв. са за сметка на Фонд "Социална закрила" и 1 715,73 лв. са 

собствен принос на Община Враца). 

 

През 2018 г.: 

- Община Враца е разработила и спечелила проект "Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 

увреждания" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, за който има сключен 

Договор № BG16RFOP001-5.002-0005-С01 от 28.11.2018 г. на стойност 2 

234 995,89 лв. Неговата основна цел е осигуряване на ефективна социална 

инфраструктура, предназначена за предоставяне на нови качествени 

резидентни социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в 

община Враца. Обхватът на социалните услуги на територията на община 

Враца се е разширил чрез извършване на строителство, обзавеждане и 

оборудване на сграден фонд за създаване на 2 Центъра за грижа за лица с 

психични разстройства, 1 Център за грижа за лица с умствена изостаналост 

и 1 Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване 

съгласно Картата на резидентните услуги. 

 

През 2019 г.:  

- Община Враца е подала за оценка проектно предложение "Реконструкция и 

ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за 

настаняване на уязвими групи от населението и други групи в 

неравностойно положение" по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

"Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие" на ОПРР 2014 - 2020 г. в изпълнение на Инвестиционната 

програма на Община Враца и свързано с инвестиционен приоритет 

"Социална инфраструктура". Общата стойност на проекта е 1 089 756,84 

лв. Предвидени са СМР за преустройство, обновяване и оборудване на 30 

социални жилища в жилищна сграда в гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" 2Б, от 
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които 28 ще са двустайни и 2 тристайни апартаменти. Целеви групи по 

проекта са бездомни хора или хора, живеещи в лоши битови условия, 

родители с деца, вкл. деца с влошено здраве и деца с увреждания, хора в 

риск от бедност и социално изключване.  

- Община Враца е предоставяла социална услуга "Център за временно 

настаняване", която има за цел да осигури условия за живот и подкрепа, за 

подобряване на качеството на живот на лица временно или трайно лишени 

от подслон. Основните дейности целят задоволяване на ежедневните 

потребности и ограничаване на социалната изолация в която се намират 

лицата. Процеса на социалната интеграция е съобразен с конкретните 

нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на 

условия за социални контакти, здравна помощ, битово и трудово 

устройване. 

- През 2019 г. са били реализирани 2 проекта по процедура за предоставяне 

на БФП "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца", която се 

реализира по ОПРР 2014-2020. Приоритетната ос е насочена към 

успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез 

замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в 

близка до семейната среда в общността.  

o Изпълнен е бил Проект "Нова възможност за деца и младежи в 

община Враца - проект 1" - Договор № BG16RFOP001-5.001-0022-С01 

от 12.01.2018 г. Проектът е осигурил ефективна социална 

инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид 

резидентни услуги в общността, които да заменят институционалния 

модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в 

общността. Обща стойност на проекта е 815 049,67 лв. Реално 

изплатените суми са в размер на 710 195,16 лв. 

o Изпълнен е бил Проект "Нова възможност за деца и младежи в 

община Враца - проект 2" - Договор № BG16RFOP001-5.001-0022-С01 

от 22.02.2018 г. Проектът е осигурил ефективна социална 

инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги 

за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят 

институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до 

семейната среда в общността. Обхватът на социалните услуги на 

територията на община Враца е бил разширен чрез извършване на 

реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда за 

създаване на нови социални услуги: Център за обществена подкрепа 

(ЦОП) с капацитет 100 места (до 4 места за спешно настаняване) и 

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания 

и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места 
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за консултативни услуги. Проектът е подобрил готовността за 

социално включване на децата и младежите, чрез осигуряване на 

съпътстващи социални услуги в общността на децата, настанени в 

Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания и напускащи специализирани институции и осигуряване 

на възможност за спешно настаняване на деца и/или семейства в 

риск. Общата стойност на проекта е 751 499,99 лв. Реално 

изплатените суми са били в размер на 662 867,40 лв. 

 

През 2020 г.: 

- На 11.05.2020 г. Община Враца е сключила административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР 

2014-2020 г. във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция и ремонт на 

общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на 

уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение". 

Общата стойност на проекта е 1 088 816,01 лв., като стойността на БФП 

възлиза на 1 027 204,12 лв. 

- В процес на изпълнение е Проект "Комплекс за интегрирани социални 

услуги за деца и младежи в Община Враца" на стойност 1 996 377,61 лв. 

 Мярка 3.2.2. Разширяване на предлаганите социални услуги 

(включително иновативни социални услуги) 

o Подмярка 3.2.2.1. Изграждане на център по трудотерапия и 

пещ за грънчарство в сградата на бившата топлоцентрала в 

двора на център "Зорница" 

Индикативната стойност на подмярката е 69 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.2.2. Оборудване и обзавеждане на център по 

трудотерапия и пещ за грънчарство в сградата на бившата 

топлоцентрала в двора на център "Зорница" 

Индикативната стойност на подмярката е 26 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.2.3. Център за развитие на общности в социална 

зона 

Индикативната стойност на подмярката е 700 000 лв. 
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Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.2.2.4. Популяризиране и развитие на Приемната 

грижа в община Враца и включване на работещи приемни 

семейства 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв. 

Община Враца е изпълнявала Проект "И аз имам семейство" по Схема за 

безвъзмездна финансова помощ: "Приеми  ме" , финансирана от ОП РЧР. През 

2014 г. са били обучени 23 приемни семейства, в 18 от тях е било настанено по 1 

дете, а в останалите 5 са били на етап срещи за предстоящо настаняване.  

През 2017 г. са били подадени 2 проектни предложения по процедура за 

предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституционализация 

на грижите за деца". Тя е насочена към успешното продължаване на процеса на 

деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с 

грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността. Сред целите 

на реформата е и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена 

грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности. Социалната 

инфраструктура за деца се подкрепя в съответствие с Националната стратегия 

"Визия за деинституционализацията на децата в Република България" с хоризонт 

до 2025 г. и Актуализирания план за действие за изпълнението й. Предложенията 

са: "Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1" на стойност 

815 049,67 лв. и "Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2" 

на стойност 751 499,99 лв. През 2018 г. са одобрени и са в процес на реализация 

2-та проекта. Те приключват през 2020 г. 

Към 31.12.2018 г. на територията Община Враца 29 деца са ползвали услугата 

"приемна грижа". Имало е утвърдени 34 професионални приемни семейства, в 26 

от тях са били настанени деца, а в 8 семейства е нямало настанени деца. 

През 2019 г. на територията Община Враца услугата "приемна грижа" се е 

ползвала от 27 деца. Имало е утвърдени 30 професионални приемни семейства, в 

25 от тях е било настанено по 1 дете, а в едно - 2 деца. В три от утвърдените 

приемни семейства е нямало настанени деца. От началото на 2019 г. са били с 

подадени 12 заявления от кандидати, желаещи да бъдат утвърдени като 

професионални приемни семейства. В процеса на проучване двама от 

кандидатите са се отказали ха от процедурата по лични причини.  

През м. декември 2020 г. е било подписано ново Споразумение за партньорство 

№ BG03-ПС01–0087/15.12.2020 г. между АСП и Община Враца, с което проектните 

дейности са били удължени до 31.12.2021 г. През 2020 г. са били изразходени 507 

899,29 лв. 
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o Подмярка 3.2.2.5. Продължаване дейността на Звено "Майка и 

бебе" (ЗМБ) в град Враца 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв. 

Социалната услуга предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни 

жени и майки в риск да изоставят децата си. Основен ползвател на целия 

комплекс от услуги е/са: двойката майка-дете, при която детето е в риск от 

настаняване в институция и е на възраст от 0 до 3 години; двойката майка-дете, 

при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни 

майки, непълнолетни майки, майки в затруднено социално положение, двойка 

майка-дете, подложена на насилие); бременни в последните месеци на 

бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни 

бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, 

жилищна, финансова или семейна ситуация/; двойката майка-дете в процес на 

възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, 

когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим 

междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето 

отново да се интегрира в семейството. 

Справката за изпълнение на разходите в дейност – звена "Майка и бебе" за 

периода 2014-2020 г. показва отчетени следните стойности: за 2014 г. – 39 821 

лв., за 2015 г. – 47 373 лв., за 2016 г. – 48 429 лв., за 2017 г. – 46 987 лв., за 2018 

г. – 57 955 лв., за 2019 г. - 61 932 лв. и за 2020 г. - 71 945 лв., или общо 374 442 

лв. 

o Подмярка 3.2.2.6. Програма "Личен асистент" 

Индикативната стойност на подмярката е 350 000 лв. 

Осъществен е бил Проект "Социални услуги в домашна среда", по който са се 

предоставяли  услуги "личен асистент", "социален асистент" и "домашен санитар" 

на безработни лица в трудоспособна възраст, лица с трайни увреждания 

(включително деца), възрастни хора с ограничения или невъзможност за 

самообслужване. След приключването му е била осигурена устойчивост. 

Създаденото в подкрепа на проекта звено през 2014 г. "Социални услуги в 

домашна среда" към ОП "Социални дейности" е продължило предоставянето на 

услуги, изцяло финансирани от Община Враца, в рамките на 1 година. Назначени 

са били 3 броя социални работници (8% от общата бройка по проекта). Неговата 

стойност е била 239 689 лв. В резултат на изпълнение на проекта е била 

разширена дейността на общинското предприятие. Създадени са били нови 40 

работни места в сектора на социалната икономика, а 66 лица, вкл. и деца, с 

различни видове трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора са 

получили почасови дейности за лична помощ, дейности за социална подкрепа и 

социално включване и помощ при комунално-битови дейности. 
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На 24.04.2015 г. е било сключено ново междуинституционално споразумение с 

АСП за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" по ОП РЧР 2014-2020. 

От стартирането на услугата "Личен асистент" е била осигурена грижа на общо 

100 потребители от 101 лични асистенти. Проектът е осигурил  предоставянето на 

социалната услуга "Личен асистент" на 93-ма потребители, в това число 14 деца, 

които са се обгрижвали  в домашна среда от 91 лични асистенти, назначени на 

трудови договори за почасово предоставяне на социална услуга, до приключване 

на проектните дейности - 29.02.2016 г. На 29.02.2016 г. е приключило 

изпълнението на проекта. В резултат, 91 потребители са получили социална 

услуга "Личен асистент" от назначените 90 лични асистенти. На основание 

подписан през м. януари 2016 г. Анекс към партньорското споразумение между 

бенефициента АСП и Община Враца, е бил отпуснат допълнителен бюджет от 2 

268 часа за предоставяне на социална услуга "Личен асистент" и 2 387 часа за 

предоставяне на здравни услуги на потребителите, чрез назначаване на 

медицински специалисти от месец февруари 2016 г. Предоставените часове са 

осигурили възможност от 01.02.2016 г. до края на проекта да бъдат включени 18 

нови потребители от списък на чакащи лица и 18 лични асистенти. През м. 

февруари 2016 г. са били назначени и 20 медицински специалисти (в това число 

медицински сестри и фелдшери), които са предоставяли здравни грижи на 44 

потребители на услугата. Бюджетът на проект "Нови възможности за грижа" за 

община Враца е бил 425 298,87 лв. През 2016 г. в изпълнение на проектните 

дейности са били изразходвани 117 624,25 лв. 

Изпълнен е бил Проект "Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в 

Община Враца"  съгласно договор, подписан между Министерството на труда и 

социалната политика и Община Враца по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" на ОП 

РЧР 2014-2020 г. (ОПРЧР). През отчетния период са били изготвени оценки на 

потребностите от социални услуги на 345 кандидат-потребители и е бил извършен 

подбор по документи и интервю на 205 кандидати за доставчици на социалните 

услуги "Личен асистент" и "Домашен помощник". От 01.05.2016 г. по проекта е 

започнала да се предоставя социална услуга "Личен асистент" на 15 потребители 

(деца) от 15 доставчика на 4 часов работен ден на трудов договор. От м. юни 2016 

г. е започнала да се предоставя и социалната услуга "Домашен помощник" на 96 

потребители от 32 доставчика на 8 часов работен ден (един доставчик полага 

грижи за 3-ма потребители). В хода на изпълнение на проекта, Община Враца е 

била дофинансирана с 375 000 лв., което е осигурило  възможност от м. 

септември 2016 г. за включване на нови доставчици и потребители. Към 

31.12.2016 г. по проекта за 46 деца са полагали грижи 44 лични асистенти и на 147 

лица с увреждания се предоставя услугата "Домашен помощник" от 69 

доставчици. Всички предоставящи социалните услуги са завършили обучение, 

проведено от партньора по проекта Сдружение "Нов път". Бюджетът на проект 

"Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в Община Враца" е в 

размер на 874 997,61 лв. Реално изплатените суми са били в размер на 745 
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436,78 лв. През 2017 г. с Допълнително споразумение е бил удължен срокът за 

изпълнение на проектните дейности до 31.12.2017 г. В края на проектните 

дейности, услугата "личен асистент" е била предоставяна на 22 потребители, а 

115 потребители са ползвали услугата "домашен помощник". За тях са полагали 

грижа 22 лични асистенти на 4 часов работен ден и 59 домашни помощници.  

С ПМС 332/20.12.2017 г. е бил осигурен финансов ресурс в размер до 36 275 лв. 

месечно или общо до 435 303 лв. за целево осигуряване на социалните услуги 

"Личен асистент" и "Домашен помощник" на потребителите, на които е била 

извършена оценка по правилата на операция "Независим живот". След това е 

било подписано Допълнително споразумение за предоставянето на услугите за 

периода до 31.12.2018 г. 

През 2018 г. личен асистент са ползвали 34 потребители, а  домашен помощник 

125. С ПМС 344/21.12.2018 г. е бил удължен срокът за предоставяне на услугите 

до 31.08.2019 г. Предоставеният финансов ресурс е бил в размер на 33 226 лв. 

месечно или до 265 808 лв. за посочения период. 

Община Враца е продължила през 2020 г. и изпълнението на механизма лична 

помощ по реда на Закона за лична помощ. Към м. декември 2020 г. са били 

обхванати 482 ползватели на територията на цялата община. Те са лица с 

увреждания, довели до ограничения в способността им за самостоятелно 

обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира 

функционалния им дефицит и да им осигури подкрепа за упражняването на 

основните им права и пълноценно участие в обществото. За тези лица и деца 

грижи полагат 479 лични асистенти, назначени на трудов договор към Община 

Враца. Тяхната грижа се изразява в подкрепа от личен, домашен и социален 

характер за преодоляване на бариерите, произтичащи от функционалните 

ограничения на хората с увреждания. 

С ПМС 344/21.12.2018 г. е бил удължен срокът за предоставяне на услугите 

"личен асистент" и "домашен помощник" и през 2019 г. Предоставеният финансов 

ресурс е в размер на 32 583 лв. месечно или до 130 332 лв. за посочения период. 

Във връзка с изпълнение на Закона за лична помощ е било подписано Тристранно 

споразумение между АСП, НОИ и Община Враца и от 01.09.2019 г. е започнало 

предоставяне на услуги в домашна среда на лица с ТЕЛК над 90% с чужда помощ. 

През периода 01.09.2019 г.- 31.12.2019 г. услуги са били предоставени на 149 

ползватели, от тях 13 - деца с увреждания. Общият размер на средствата за 

изплащане на възнагражденията на личните асистенти за посочения период са 

били в размер на 214 062,96 лв., броят на подадените заявления за включване в 

механизма лична помощ до 31.12.2019 г. е бил 232, а кандидатите за лични 

асистенти са били 244 лица. 

o Подмярка 3.2.2.7. Център за социална рехабилитация и 

интеграция (ЦСРИ) 
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Индикативната стойност на подмярката е 550 000 лв. 

На 23.03.2017 г. е отворил  врати Център за социална рехабилитация и 

интеграция, в който работи мултидисциплинарен екип, предлагащ комплексни 

услуги на деца и лица с увреждания и поведенчески аномалии. Социалната услуга 

се осъществява от СНЦ "Надежда за утре". Идеята е била реализирана от 

студенти на Медицински университет-София, филиал "Проф. д-р Иван Митев" гр. 

Враца, специалност-трудотерапия.  

Проектът им е бил продиктуван от все по-голямата нужда от места за работа с 

лица в неравностойно положение и нуждаещи се от грижи за тяхното здраве. 

Идеята и посоката на работа на Сдружението е осигуряване на социална защита 

на лицата в неравностойно положение и преодоляването на изолацията и 

социалното им включване в обществото. Предоставянето на социалната услуга е 

насочена към профилактиката и предотвратяване на уврежданията, работа със 

семействата и близките на лицата, нуждаещи се от подкрепа и грижи за тяхното 

здраве. 

Община Враца е подала проектно предложение по процедура "Социално 

включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения" на 

ОП РЧР 2014-2020 г. Проектът включва ремонт и оборудване на част от първи 

етаж на съществуваща сграда на ЦДГ "Люляк" в ж. к. "Медковец", гр. Враца, 

където е създаден Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) на 

лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения. Основната 

цел е чрез предоставяне на подкрепящи социални услуги в общността, 

представители на целевата група да придобият или да възстановят умения за 

самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкретните 

им възможности. В резултат на изпълнението на проекта, общо 40 лица с 

психични разстройства и/или с интелектуални затруднения, настанени в 

специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, също и 

техните семейства, ще получат социални услуги в общността и осигурена 

подкрепа за социално включване съгласно индивидуалните им потребности. На 

22.07.2020 г. Община Враца е сключила административния договор за 

предоставяне на БФП с МТСП, УО на ОП РЧР 2014-2020 г., за изпълнение на 

проект "Социално включване на лицата с психични разстройства и с 

интелектуални затруднения" на стойност 999 999 лв., на която стойност е и БФП. 

Европейският социален фонд осигурява 85 % от средствата, а останалите 15 %  

са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 25 месеца, като 

се очаква дейностите по него да приключат през месец юли 2022 г. 

През 2019 г. Община Враца е изпълнявала проект "Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" 

по ОПРР 2014-2020, за който има сключен Договор № BG16RFOP001-5.002-0005-

С01 от 28.11.2018 г. на стойност 2 234 995,89 лв. и с период на изпълнение 24 

месеца. Неговата основна цел е осигуряване на ефективна социална 
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инфраструктура, предназначена за предоставяне на нови качествени резидентни 

социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в Община Враца. 

Обхватът на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири 

чрез извършване на строителство, обзавеждане и оборудване на сграден фонд за 

създаване на 2 Центъра за грижа за лица с психични разстройства, 1 Център за 

грижа за лица с умствена изостаналост и 1 Център за грижа за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване съгласно Картата на резидентните услуги. 

 

Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване. Здравеопазването е една от 

критичните локализационни услуги, от която пряко зависи качеството на живот и 

миграционната подвижност на населението, а оттам и цялостното развитие на 

дадена територия. Секторът "Здравеопазване" е със значителни проблеми не 

само на местно, но и на национално ниво, като все още се търси оптималният 

модел на финансиране и функциониране на здравната система. Конкретно на 

територията на община Враца, основните предизвикателства пред 

здравеопазването са адресирани чрез следните основни мерки: 

 Мярка 3.3.1: Подобряване материално техническата база на 

здравеопазването в общината 

o Подмярка 3.3.1.1. Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на здравни центрове 

Индикативната стойност на подмярката е 3 405 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

o Подмярка 3.3.1.2. Оборудване и обзавеждане на здравни 

центрове 

Индикативната стойност на подмярката е 1 416 000 лв. 

През 2014 г.: 

- Медико-техническата лаборатория по зъбопротезиране е била оборудвана 

със съвременна апаратура от водещи европейски фирми и е от малкото в 

страната, предлагащи позлатяване на метални скелети за протези по 

оригинална технология. Извършени са били ремонти на обща стойност 26 

000 лв. от бюджета на Община Враца. В пет стаи от бившата 

Стоматологична поликлиника, в които е настанена лабораторията, е била 

направена цялостна подмяна на дограмата и подовите настилки, цялостен 

вътрешен ремонт. Помещенията са били газифицирани. 

- ДКЦ I е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, търговско 

дружество със 100% общинско участие. Освен финансирането от Бюджета 
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на НЗОК за медико-диагностични дейности, Дружеството е подпомагано 

финансово и от Бюджета на Община Враца. Реализирани са били 

строително-ремонтни дейности за обновяване на базата в размер на 24 

хил. лв. С цел финансово стабилизиране и оздравяване на Дружеството с 

решение на Общински съвет - Враца е осъществено финансово 

подпомагане в размер на 200 000 лв. 

- За Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Враца са били осигурени 35 000 лв. от общинския бюджет за 

закупуване на система за дигитализация на графичен рентгенов апарат. 

- В Комплексен онкологичен център – Враца успешно е бил реализиран 

проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в "Комплексен 

онкологичен център" ЕООД град Враца", Договор за БФП BG161РО001/1.1-

11/2011/007 от 31.01.2012 г. Статус на проекта: Изпълнен. Стойността на 

проекта възлиза на 6 655 494,81 лв., от които грант - 6 000 156,55 лв. 

- Извършени са били 3 проверки в здравните кабинети, с цел осигуряване на 

подходящ сграден фонд, извършване на текущи ремонти и снабдяване с 

оборудване. В ход е била процедура за изграждане на нов здравен кабинет 

в с. Девене, като за целта са били предвидени 29 000 лв. от общинския 

бюджет за изготвяне на технически проект и осъществяване на строително-

ремонтни дейности. 

През 2015 г.: 

- Изграден е бил нов здравен кабинет в с. Девене на обща стойност 40 020 

лв. 

- В ДКЦ 2 - Враца е била направена хидроизолация покрив високо тяло на 

стойност 19 209 лв. от постъпления от продажба на ОНА и други собствени 

средства.  

- В кв. "Кулата" е бил направен ремонт на дарена къща, пригодена за 

лекарски кабинет на стойност 30 999 лв. 

- Закупен е бил биохимичен апарат и тръба за рентгенов апарат за 

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Враца на стойност 25 000 лв. – целеви средства от ЦБ. 

 

През 2016 г. на ДКЦ 1 са били предоставени средства за финансово оздравяване 

в размер на 40 000 лв. 

През 2017 г.:  

- В качеството си на акционер в търговското дружество, след Решение на 

Общински съвет – Враца, през 2017 г. Община Враца е предоставила на 

МБАЛ "Христо Ботев" АД средства в размер на 50 000 лв., с цел 

оздравяване на лечебното заведение.  



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
95 

- За подобряване на материално-техническата база, осигуряваща качествена 

диагностика и лечение на населението на общината, са били предоставени 

30 000 лв. на "СБАЛПФЗ – Враца" ЕООД за закупуване на Рентгенов апарат 

с дигитализираща система за компютърна обработка на получени 

изображения. 

През 2020 г.: 

- От общинския бюджет са били предоставени над 19 000 лв. за смяна на 

дограма на кабинети в "ДКЦ I – Враца" ЕООД и 2 952 лв. за закупуване на 

апаратура на МБАЛ "Христо Ботев" АД.   

- 50 000 лв. от бюджета на община Враца са били предоставени на 

СБАЛПФЗ за закупуване на медикаменти, консумативи, защитни средства и 

доставка на кислород. 

 Мярка 3.3.2. Подобряване обслужването на населението 

o Подмярка 3.3.2.1. Стимулиране и подкрепа за лекарските 

практики в селската част на общината 

Индикативната стойност на подмярката е 300 000 лв. 

През 2017 г. е продължила  добрата практика населението на общината да 

получава здравни грижи от ОПЛ, на които са предоставени за ползване здравни 

кабинети, общинска собственост. Лекарите работят по график, в голяма част от 

практиките е осигурено обслужване и от фелдшери и медицински сестри. През 

отчетния период не се е явявала необходимост от извършване на текущи и/или 

основни ремонти на здравни служби със средства от общинския бюджет.  

o Подмярка 3.3.2.2. Повишаване професионалната 

квалификация на здравния персонал 

Индикативната стойност на подмярката е 50 000 лв.  

През 2014 г. численият състав на работещите в лечебните заведения е бил 403 

бр., от които: 94 лекари, 178 професионалисти по здравни грижи и 131 други 

немедицински специалисти. През 2014 г. лечебните заведения са постигнали 

отлични финансови резултати, взели са активно участие в провеждането на 

редица Национални програми за профилактика на социално значими 

заболявания. Значителни средства са заделяни ежегодно за повишаване на 

квалификацията на медицинския персонал – лекари и професионалисти по 

здравни грижи. За поддържане високо ниво на квалификация на работещите в 

здравните кабинети и осигуряване на качествено здравно обслужване на децата и 

учениците, през същата година е бил изготвен и утвърден План за квалификация, 

проведени са били 50 вътрешно-квалификационни обучения, съобразно 
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спецификата на детската възраст, основните длъжностни задължения на 

фелдшерите и медицинските сестри и изискванията на съвременната медицинска 

наука и практика. През цялата година персоналът в яслите е работил за 

повишаване на професионалната си квалификация, чрез активно участие в 

курсове и семинари, организирани от БАПЗГ, Община Враца. Ежемесечно са били 

провеждани вътрешно квалификационни дейности, в изпълнение на утвърден 

Годишен план за квалификация. За поддържане на високо професионално ниво 

на персонала в Обединените детски заведения, през 2014 година са били 

проведени общо 12 вътрешно-квалификационни форми на обучение, споделяне 

на добри практики и усвояване на новости в медицинската и педагого-

възпитателната работа с децата и техните родители. 

През 2016 г. е бил изготвен и утвърден Годишен план за квалификация на 

медицинските специалисти от "Детско и училищно здравеопазване". Проведени са 

били 48 вътрешно-квалификационни форми и дейности с деца и ученици, 

родители, персонал на детските и учебни завадения, свързани с: опазване 

здравето и живота на децата, оказване на спешна помощ при бедствия, аварии, 

катастрофи, инциденти и злополуки; здравословно хранене; правилно физическо 

и нервно-психическо развитие на децата и учениците; консултиране и 

комуникация. а медицинските сестри и фелдшери е проведен обучителен семинар 

и интерактивен тренинг на следните теми: "Ефективна комуникация"; 

"Презентационни умения". 

През 2017 г. за работещите в "Детско и училищно здравеопазване" са продължили 

мероприятията и дейностите по повишаване на квалификацията и 

професионалната пригодност, в съответствие с Годишния план за квалификация 

за 2017 г. Медицинските специалисти са провели над 64 вътрешно-

квалификационни форми с деца, ученици и родители. През м. юни е бил проведен 

изнесен обучителен семинар и интерактивен тренинг, касаещ съвременните 

интерактивни форми и начини на предоставяне на здравна информация на деца и 

ученици, в който участие са взели фелдшери и медицински сестри от училищата, 

детските градини и детските ясли на Община Враца. 

Разходваните средства за обучение и квалификация на медицинските 

специалисти, работещо в детско и училищно здравеопазване на Община Враца са 

били в размер на 33 640 лв., като са били разпределени през годините, както 

следва: за 2014 г. – 3 500 лв., за 2015 г. – 3 760 лв., за 2016 г. – 6 540 лв., за 2017 

г. – 5 880 лв., за 2018 г. – 4 640 лв., за 2019 г. – 7 520 лв., за 2020 г. – 1 800 лв. 

Средствата са от годишните бюджети на Функция "Здравеопазване" в Дейност 1 

437 "Здравни кабинети в детски градини и училища" и Дейност 1 431 "Яслени 

групи в детски градини".  

 Мярка 3.3.3. Подобряване ефективността на здравеопазването 

чрез превенция и профилактика 
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o Подмярка 3.3.3.1. Разработване и прилагане на общински 

програми за здравна профилактика 

Индикативната стойност на подмярката е 250 000 лв. 

През 2014 г. по проект "СТИМУЛ" е бил изграден и цялостно обзаведен 

Общностен център за деца и  семейства - кабинет за здравна консултация, зала 

за сензорна терапия, зала за кинезитерапия и рехабилитация; по услугата 

"Здравна консултация за деца" са извършени прегледи на 230 деца от целевата 

група. Стартира услугата "Ранна интервенция на уврежданията" чрез създаване 

на Център за ранна интервенция на уврежданията.  

На 01.07.2016 г. е бил подписан Административен договор за предоставяне на 

БФП между МТСП и Община Враца, с което  е стартирало изпълнението на 

Проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие" по Схема за безвъзмездна финансова 

помощ на ОП РЧР 2014-2020 г. на стойност 1 324 306, 78 лв. Проектът е в процес 

на изпълнение, като реално изплатените средства са в размер на 1 059 445,42 лв. 

Сред предоставяните услуги са: Ранна интервенция на уврежданията; 

Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Предоставяне на 

психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за 

формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, 

Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, 

които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; Подкрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата за равен старт в училище – групи за Лятно 

училище; Семеен център за деца от 0 до 3 години. 

През 2016 г. със средства от Общинския бюджет, в размер на 33 000 лв., са били 

подпомогнати 26 лица с репродуктивни проблеми; за лечение и закупуване на 

скъпоструващи лекарства, които не се заплащат от НЗОК, Община Враца е 

предоставила еднократна финансова помощ на 68 жители (деца и възрастни), на 

обща стойност 11 490 лв.; в детските заведения и училища на територията на 

община Враца са били реализирани  редица национални и общински програми и 

инициативи за превенция на: затлъстяване при децата; вредни навици – 

тютюнопушене, употреба на алкохол и психо-активни вещества; диабет; 

гръбначни изкривявания; сексуално предавани болести и др.; реализиран масов 

скрининг за населението над 65 г. за изследване на костна плътност, с цел ранно 

откриване на остеопороза; безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН, с 

подкрепата на КАБКИС на РЗИ – Враца. 

През 2017 г. във всички учебни и детски заведения са били реализирани различни 

национални, регионални и местни проекти и програми, свързани с превенция на 

заболяванията и промоция на здравето. Особено внимание е било отделено на 

Програмата за превенция на незаразните хронични заболявания с фокус към 
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детското население. Продължила е  работата по ограничаване на 

разпространението на заразни заболявания на територията на детските и учебни 

заведения, борбата с наднорменото тегло и превенция на диабета в детска 

възраст, ограничаване и намаляване употребата на алкохол и тютюнопушене при 

учениците, справяне с агресията, суицидните прави и рисковото сексуално 

поведение при младежите. От Общинския бюджет е била оказана подкрепа на 

нуждаещи се деца и лица, както следва: за лица и двойки с репродуктивни 

проблеми – 23 800 лв.; еднократна помощ за новородени – 67 500 лв.; 

еднократна помощ за деца и лица със здравословни проблеми и ниски доходи – 9 

740 лв.; пътни разходи на трансплантирани правоимащи болни – 1 292,16 лв. 

Програма за закрила на детето 2018 г. на Община Враца - приоритетните 

направления, върху които се е работило през годината са десет: равенство на 

шансовете за развитие на всяко дете, Осигуряване правото на детето на достъп 

до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот, намаляване 

на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, 

развитие на качествено образование за всички деца, правосъдие, адаптирано към 

нуждите на всички деца, живот без насилие за всички деца, насърчаване на 

участието на децата, спорт, култура и дейности за свободното време, мониторинг 

и подобряване на работата на системата за закрила на детето, защита правата на 

децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. Дейностите, 

включени в Програмата, изцяло са съобразени с потребностите и грижата за 

децата в община Враца и отразяват предложенията и насоките за работа на 

широк кръг заинтересовани институции и НПО, работещи за осигуряване 

израстването, развитието и безопасността на децата. Заложените реално 

изпълними дейности са имали  за цел да спомогнат за развитието на политиките 

за детето в отделните сектори и постигане на по-ефективна защита и гаранции на 

основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 

Социалната политика в общината е съобразена с изискванията на Европейския 

съюз в областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната 

изолация. 

Общински програми: 

 Програма за активна кинезитерапия на деца и младежи с церебрална 

парализа 

 Програма за логопедична терапия 

 Програма за психологическа подкрепа 

 Арт-терапевтична програма 

 Музикотерапевтична програма 

Реализиране на програми и обучения за личностно, социално и творческо 

развитие на децата и младежите, настанени в Преходно жилище, гр. Враца: 

 Програма за психологическо консултиране  
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 Обучение в курс за придобиване на познания по дигитална компетентност 

 Неформални обучения за творческо развитие и мотивиране 

 Организиране и провеждане на местни социални дейности в подкрепа на 

децата и младежите, настанени в услуги от резидентен тип. 

o Подмярка 3.3.3.2. Провеждане на здравни информационни 

кампании 

Индикативната стойност на подмярката е 60 000 лв.  

На територията на детските и учебни заведения са били реализирани всички 

Национални програми, касаещи физическото и психическото здраве на децата и 

учениците.  

За повишаване здравната култура на децата и учениците и създаване на навици 

за здравословен начин на живот, през 2014 г. медицинските специалисти са 

провели общо 390 здравни беседи, 2 викторини, 5 спортни празника, 10 празника 

на здравето и др. форми на здравна просвета. 

През 2016 г. са били проведени повече от 16 кампании, сред които: Световният 

ден за борба с туберкулозата – 24 март; Европейския ден за борба със 

затлъстяването – 19 май и Националната седмица за борба със затлъстяването – 

23-29 ноември; Световният ден без тютюнев дим – 31 май и Международният ден 

без тютюнопушене – 20 ноември; Международният ден за борба с наркоманиите – 

26 юни; Световният ден за борба с остеопорозата – 20 октомври; Световният ден 

за борба с диабета – 14 ноември; Световният ден за борба срещу СПИН – 1 

декември. 

През 2017 г. са били проведени голям брой и разнообразни по форма и методи 

информационни кампании, свързани с календара на здравето на СЗО: Кампания 

за борба с туберкулозата; Европейски ден за борба със затлъстяването; Световен 

ден без тютюнев дим; Световен ден за борба с остеопорозата; Световен ден за 

борба с диабета; Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН и много други. 

 

Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на 

административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

Административното обслужване и капацитетът на администрацията за 

обезпечаване планирането и управлението на общината във всички аспекти стоят 

в основата на успеха на всяка една публична политика, като от тази предметна 

област силно зависимо е както местното население, така и развитието на 

икономиката в рамките на общината. Качеството на администрацията и услугите, 
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които същата предоставя са определящи за нивото на цялостния социално-

икономически живот, особено през настоящия период, когато публичните 

инвестиции с Европейски средства се явяват един от основните фактори, от които 

зависи развитието на страната и нейните региони. 

Стратегическата цел включва следните приоритети: 

Приоритет 4.1: Повишаване на административния капацитет на 

администрацията 

Приоритет 4.2: Качествено административно обслужване. 

Приоритет 4.1: Повишаване на административния капацитет на 

администрацията. Административният капацитет е определящ за нивото на 

обществено обслужване, за атрактивността на територията и за успеваемостта на 

общината по отношение силно конкурентният "пазар" на публични средства от 

Европейските фондове, чрез които да се обезпечават публичните политики. 

Именно поради това е необходимо осигуряването на целенасочена подкрепа в 

следните основни направления: 

 Мярка 4.1.1. Обучение и усъвършенстване на знанията и 

уменията на администрацията 

 

o Подмярка 4.1.1.1. Участие на общински служители в 

организирани обучения от ИПАЕИ 

Индикативната стойност на подмярката е 10 000 лв. 

През 2014/15 г. 5-ма служители от община Враца са участвали в обучение по 

"Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация /CAF/ – 

прилагане на европейския опит и практика в България" (УА-9); 3-ма служители на 

община Враца - в обучение по "Доброто управление – отворена и прозрачна 

администрация" (ОПА-1). С проекта е повишена квалификацията и 

компетентността на служителите в общината за по-ефективно и ефикасно 

изпълнение на задълженията им. Най-масово е било обучението по екипен 

коучинг за управление на промяната, което е обхванало 80 експерти. Стойността 

на проекта е 49 719 лв. 

o Подмярка 4.1.1.2. Разработване и участие в проекти по ОП 

"Добро управление" 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

В гр. Враца функционира Областен информационен център. Той е един от 27-те 

центъра в Република България предоставя информация за кохезионната 

политика, нейните цели и съществуващите възможности в България. След 
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приключване на проекта, реализиран чрез ОП "Техническа помощ", дейността на 

ОИЦ – Враца не е прекъсвала след края на проекта – 12.12.2015 г. Осигурена е 

била  приемственост, като чрез подадения на 21.12.2015 г. проект "Осигуряване 

функционирането на ОИЦ Враца" по ОП "Добро управление", процедура 

BG05SFOP001-4.001 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от 

27 областни информационни центрове" се е постигнала  непрекъснатост на 

проектните дейности. На 24.02.2016 г. е бил подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на новия проект, като утвърденият бюджет е бил 

315 000 лв., а периодът за неговото реализиране е 13.12.2015 – 31.12.2018 г. По 

проекта са били предоставяни услуги на общините от област Враца, гражданите и 

бизнеса. Екипът на центъра е предоставял информация на потенциалните 

бенефициенти за Структурните и Кохезионния фонд, Споразумението за 

партньорство, възможностите за кандидатстване и документи по открити 

процедури по оперативните програми, осигуряване на отговори на въпроси на 

място, по телефон и по електронна поща, подготовка и предоставяне на 

информация до медии, набиране на добри практики, новият програмен период 

2014-2020, подготовка на база данни. Реално изплатените суми са били в размер 

на 275 689,96 лв. 

o Подмярка 4.1.1.3. Обучения по езикови и комуникативни 

умения 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв. 

Към края на периода на реализация на ОПР 2014-2020 г. мярката не е била 

приключена. 

 Мярка 4.1.2. Създаване на партньорства и обмен на добри 

практики 

o Подмярка 4.1.2.1. Разработване и участие в проекти по 

програми за международно сътрудничество 

Индикативната стойност на подмярката е 500 000 лв. 

Община Враца е работила по няколко международни проекта в партньорство със 

страни от ЕС и чрез тях е представяла Враца в Европа пред различни общини от 

съюза, участвала е във формирането и изготвянето на политики, изучавала е 

опита на по-добрите, популяризирала е своята територия пред страните от ЕС. 

Това са проектите: 

1) CONURBANT – Програма Интелигентна енергия Европа 

Общият бюджет на проекта е 1 279 634 евро, като безвъзмездната финансова 

помощ е 959 725,00 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца (съгласно 

финален отчет) е 44 хил. евро, безвъзмездната финансова помощ за Община 

Враца е 75%, а съфинансирането от Община Враца 25%. Основна стратегическа 
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цел на проект CONURBANT е била да подпомогне достигането на целите на 

Европейския съюз по отношение на емисиите на CO2 и за увеличаване на 

възобновяемите енергийни източници и опазване на климата, чрез включване на 

общността в дейности, които насърчават планове за действие за устойчиво 

енергийно и имат цел, която надхвърлят 20-20 целите. 

2) MMWD - Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и 

инструменти за стратегическо планиране в регионите и населените места в 

Югоизточна Европа 

Проектът е бил финансиран от ОП за транснационално сътрудничество 

"Югоизточна Европа" 2007-2013 г. и с продължителност 30 месеца. Стойността на 

договора за БФП е 3 680 826,33 евро, а общият бюджет за Община Враца 

(съгласно подаден окончателен отчет) е 183 398,79 евро, като 15 % се осигурява 

от МРРБ. Община Враца няма съфинансиране по проекта. Проектните дейности, 

изпълнявани в периода от 01.05.2012 г. до 31.10.2014 г. са имали  за основна цел 

подобряване капацитета на публичните администрации за предвиждане и 

стратегическо управление на бъдещите последици от текущите демографски 

промени и социалните потребности, и по специално на миграцията, на човешкия 

капитал и пазара на труда. Консорциумът за управление и изпълнение на проекта 

е бил съставен от 21 партньора от 10 държави (6 от тях са в Европейския съюз: 

Италия, България, Гърция, Словения, Румъния, и Австрия и 4 са извън него: 

Сърбия, Черна гора, Република Молдова и Швейцария). Водещ партньор по 

проекта е бил Регион Емилия- Романя (Италия).   

3) SUM ПРОЕКТ (Устойчива градска мобилност), Програма INTERREG IVC 

Проектът е спомогнал за насърчаване намаляването на потреблението на 

превозни средства и намаляване на вредните емисии; преминаването към 

икономика с ниски въглеродни емисии; оптимизиране/подобряване на 

екологичните иновации и използването на нови екологични технологии; 

подобряване на капацитета на регионите за изследвания и иновации. 

Планираният бюджет за всички участници в проекта е бил 1,7 млн. евро. 

Партньори са били: Общински съвет/община Виго – Италия, Общински 

съвет/община Месина – Италия, Общински съвет/община Терамо – Италия, 

Общински съвет/община Катовице – Полша, Община Враца, Община София, 

Общински съвет/община Амиен – Франция, Провинция Форли- Чезена, - Италия, 

Реджо ди Калабрия – Италия, Регионалната енергийна агенция в Пазарджик 

(РЕАП), Агенция за управление на енергията в региона на Мурсия - Испания, 

Регионална агенция за енергетика и околна среда в Алгарве – Португалия. 

Изпълнението на проекта е започнало през юли 2012 г. 

4) Проект за образование за устойчиво човешко развитие "DEAR STUDENT" 
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Проектът е бил разработен през 2012 г., а дейностите са се изпълнили в периода 

от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г. Стойността му е 12 344 евро, 100 % грант. 

Главната цел е била укрепване на връзката между местните власти, гражданското 

общество, образователните институции с цел насърчаване съгласуваността на 

обществените образователни политики с устойчивите процеси на човешкото 

развитие. 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 Vukovar Strijem-Хърватия, Institute for self 

government-Хърватия, Асоциация на общините в Румъния. Проекта се изпълнява 

от дирекция "Образование, култура, спорт и туризъм". От община Враца в проекта 

са включени 3 училища: ПМГ "Акад. Иван Ценов", ЕГ "Йоан Екзарх" и СОУ "Козма 

Тричков". На 28.02.2016 г. завърши изпълнението на проекта на стойност 25 

474,30 лв.  

5) "За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – 

изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в 

община Враца" 

През 2014 е подписан Договор № Д03-6 от 27.01.2014 г. на стойност 2 269 165,70 

лв. за изграждане, обзавеждане и оборудване на първия Младежки център на 

територията на община Враца. В рамките на проекта Община Враца няма 

предвидено съфинансиране, а изцяло безвъзмездната финансова помощ е 

предоставена от т.нар. Норвежки механизъм– европейското икономическо 

пространство 2007-2013, с управляващ орган МОН. Проектът е приключил към 

момента на изготвяне на настоящия доклад, като Младежкият център продължава 

да функционира със средства, осигурени от Община Враца. 

6) "FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в 

семействата" 

През 2013 г. е подаден и одобрен за финансиране проект "FIESTA - Целенасочени 

действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата", по Програма за 

интелигентна енергия Европа. Изпълнението на проекта е започнало през 

октомври 2014 г. В проекта са участвали  общо 5 държави от ЕС, 19 партньори (5 

технически партньори, 14 местни власти с около 2,3 милиона жители, 2% от 

общия брой население в пет страни - Италия, Испания, България, Хърватска, 

Кипър). На 30.09.2017 г. е приключило изпълнението на проекта. 

7) "Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации 

в региона Долж-Враца" 

Проектът е бил финансиран с договор за безвъзмездно финансиране № 156161 

от 19.12.2017 г., подписан между Водещия партньор Окръжен съвет - Долж и 

Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и 
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европейските фондове (Румъния). Община Враца е партньор по проекта от 

българска страна. Обща стойност на проекта: 5 935 643,42 евро, от тях за община 

Враца са предвидени средства в размер на 3 011 460,54 евро (85% ЕФРР, 13% 

национално съфинансиране и 2% собствено участие). За нуждите на Община 

Враца ще бъдат закупени: превозно средство за изтегляне на тежкотоварни 

превози при пътни инциденти, високопроходим 4x4 автомобил, техническо 

спасително превозно средство, надуваема лодка с ремарке за транспортиране, 

зимен камион със снегорин и разпръсквач на пясък и сол, многофункционална 

система за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на пациенти, способна да 

осъществява телеметрия на жизненоважни данни в реално време, аварийна 

транспортна вентилационна система за командно и асистирано обдишване с 

интегрирана бутилка за кислород, линейка за новородени деца, оборудвани с 

транспортен инкубатор, специализирано превозно средство за транспортиране на 

кръвни продукти и/или органи за реплантация/трансплантация. 

Общо изразходени средства за 2020 г. – 1 448 904 лв. 

8) EDU-LAB: Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна 

ръка в съответствие с висшето образование, водещ партньор EFE – 

Европейска фондация за обучение (Щутгарт, Германия) – Изграждане на 

капацитет в сферата на образованието 

На 01.01.2017 г. Община Враца е стартирала изпълнението на проект EDU-LAB 

Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в 

съответствие с висшето образование, финансиран по Програма за 

транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г. Общият бюджет е 2 528 088 

евро, като бюджетът на Община Враца е 83 433 евро (163 180 лв.). Няма 

съфинансиране от страна на Община Враца, съфинансирането в размер на 15 % 

се предоставя от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

Водещ партньор е EFE - Европейска фондация за обучение (Щутгарт, Германия). 

Целта на проекта е да засили многостепенното, транснационално и 

междусекторно управление и институционален капацитет, за да се осигурят 

надеждни рамки и модели за по-ефективно, по-широко и по-дълбоко 

транснационално сътрудничество в целия регион. EDU-LAB е един от първите 

проекти, насочени към подобряване на институционалния капацитет за 

увеличаване на връзката между пазара на труда и висшето образование с цел 

задържане на повече млади таланти, учещи и работещи в региона. EDU-LAB 

фокусира върху хармонизирането на изискванията на пазара на труда и 

образователните структури. Отправната точка за нов начин на мислене на 

сътрудничество е развитието на капацитет.  

9) Проект "CITIES4CSR - всеобхватни градски стратегии за насърчаване и 

стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони" по 

програма УРБАКТ III 
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През 2020 г. успешно е приключила и е била отчетена първа фаза на проект № 

Ref Synergie-CTE N 5613 "Cities4CSR - Широкообхватни общински стратегии за 

насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони" 

по Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ 2014-2020 г. На 

07.05.2020 е стартирала втората фаза на проекта, в рамките на която 10 

европейски градове, сред които Милано (Италия), София (България), Враца 

(България), Кекава (Латвия), Риека (Хърватия), Гимараеш (Португалия), Молина 

де Сегура (Испания), Будаорс (Унгария), Братислава (Словакия) и Нант (Франция), 

ще продължат дейностите от първа фаза, като ще разработят методи за 

насърчаване и подпомагане на корпоративната социална отговорност в отговор 

на неудовлетворените местни нужди. Бюджетът на проекта за втора фаза е 45 

652,26 евро, от които 85% са осигурени от Европейския фонд за регионално 

развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране. Продължителността 

на втора фаза на проекта е от 7.05.2020 до 07.08.2022 г. Изразходените средства 

през 2020 г. са били в размер на 2 933,75 лв. 

10) Проект "RESTART_4Danube" 

Това е международен проект, финансиран по Програмата за транснационално 

сътрудничество "Дунав" 2014-2020. Водещ партньор по проекта е Университет 

POLITEHNICA, Букурещ, Румъния. Останалите участници в проекта са от 

Германия, Словения, Румъния, Хърватска, Австрия, Унгария, Босна и 

Херцеговина, Украйна, Сърбия, Молдова, Естония. Основната цел на проекта е да 

се насърчи транснационалното и институционалното сътрудничество и да се 

подобри капацитета за изграждане, посредством местни планове за действие и 

иновативни обучения по регенерация на градската среда. Бюджетът на проекта за 

Община Враца е в размер на 84 500 евро, от които 85% са осигурени от 

Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално 

съфинансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца: 01.07.2020 г. – 

31.12.2022 г. Изразходените средства през 2020 г. са били в размер на 5 640,06 

лв.   

o Подмярка 4.1.2.2. Извършване на междинна и последваща 

оценка на изпълнението на проектите в ЗВI 

Индикативната стойност на подмярката е 120 000 лв. 

В изпълнение на мярката през 2020 г. е бил изготвен финален доклад-отчет за 

изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Враца за периода 2014-2020 г., с който е направена оценка на изпълнението на 

проектите в зоната. 

o Подмярка 4.1.2.3. Извършване на междинна и последваща 

оценка на изпълнението на проектите в ЗВII 

Индикативната стойност на подмярката е 120 000 лв. 
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В изпълнение на мярката през 2020 г. е бил изготвен финален доклад-отчет за 

изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Враца за периода 2014-2020 г., с който е направена оценка на изпълнението на 

проектите в зоната. 

o Подмярка 4.1.2.4. Извършване на междинна и последваща 

оценка на изпълнението на проектите в ЗВIII 

Индикативната стойност на подмярката е 120 000 лв. 

В изпълнение на мярката през 2020 г. е бил изготвен финален доклад-отчет за 

изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Враца за периода 2014-2020 г., с който е направена оценка на изпълнението на 

проектите в зоната. 

 

Приоритет 4.2: Качествено административно обслужване. Качественото 

административно обслужване на населението и бизнеса е важен елемент на 

бизнес средата и качеството на живот. От друга страна именно това е един от 

източниците на "конфликтни ситуации" в отношенията между администрацията и 

другите субекти в рамките на общината, включително по отношение 

възможностите за проява на корупционни и други негативни практики. Поради 

тази причина настоящият приоритет е ориентиран към двете основни 

направления, от които в най-голяма степен зависи доброто и ефективно 

обслужване на гражданите и бизнеса в рамките на община Враца. 

 Мярка 4.2.1. Подобряване организацията на работа на 

общинската администрация 

o Подмярка 4.2.1.1. Дейности по оптимизацията на 

организацията на работа на общинската администрация 

Индикативната стойност на подмярката е 2 000 000 лв. 

През отчетния период са постигнати изискванията на приключилия проект 

"Община Враца – ефективна, функционална и ефикасна администрация (ЕФЕА) ", 

финансиран от ОП "Административен капацитет", чрез оптимизиране на 

структурата и работните процеси вътре в администрацията. Добрите практики в 

отделните сектори са преобладаващи и дават облик на общите резултати. 

Проектът е приключен на 19.02.2014 г., като общата стойност на договора е 160 

000 лв., от които 100% - безвъзмездна помощ. Основна цел на проекта е била 

оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване 

ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация, 

както и избягване на дублиращи се функции на административни структури в 

съответствие с действащото законодателство. В резултат, са били разработени: 

Процедура за планиране и отчитане на дейността в Общинска администрация – 
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Враца; Вътрешни правила за планиране и отчитане на дейността в Общинска 

администрация – Враца; Методика за мониторинг и контрол на процеса по 

планиране и отчитане. 

През май, 2014 е приключило изпълнението на Проект "Повишаване на 

квалификацията на служителите в администрацията на Община Враца" по ОП 

"Административен капацитет", Приоритетна ос ІІ "Управление на човешките 

ресурси", Подприоритет: 2.2. "Компетентна и ефективна държавна 

администрация". Главната цел е била подобряване на административното 

обслужване в Община Враца чрез провеждане на обучения на служителите в 

общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на 

територията на общината. Специфични цели: повишаване на капацитета на 

служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на 

квалификацията им; Повишаване на капацитета на служителите на общинската 

администрация чрез повишаване на мотивацията им. 

От 30.10.2013 до 30.07.2014 г. е бил изпълняван Проект "Устойчиви и ефективни 

общински политики", финансиран от ОП "Административен капацитет", 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата 

стойност на проекта е 50 544,51 лв. Основната цел на проекта е била да подобри 

процеса на разработване, прилагане и мониторинг на общински политики за 

устойчиво развитие на Община Враца. Изпълнението на проекта е допринесло за 

подобряване работата на местната власт и превръщането ѝ в модерна 

администрация в услуга на гражданите и бизнеса, прилагаща съгласувани и 

ефективни политики за изпълнение на общи за държавата и за съответната 

община цели. 

В периода от 01.09.2014 г. до 01.06.2015 г. Община Враца е изпълнила проект 

"КОДЕКС – Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и 

Сътрудничество", финансиран по ОП "Административен капацитет". 

На 17.06.2016 г. е започнало изпълнението на ДБФП BG16RFОP001-8.001.0014-C-

01 "Финансов план на Община Враца" - схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020", стойност - 125 009,31 лв. Той е в процес 

на изпълнение. По проекта няма съфинансиране от Община Враца. Той е насочен 

към финансиране на разходите на Община Враца с цел обезпечаване на 

дейностите ѝ по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на 

общината за периода до 2023 г. за изпълнение на интегрирания ѝ план за градско 

възстановяване и развитие. Това включва мерки за осигуряване на 

възнаграждения на служителите на общината, които са ангажирани с изпълнение 

на инвестиционната програма, екипите на междинното звено, както и 
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възнаграждения на външни експерти, участващи в оценката на проектни 

предложения. Включени са разходи, необходими за актуализиране на системата 

за финансово управление и контрол, което да гарантира целесъобразно и 

ефикасно управление на средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 на 

ОПРР 2014-2020. Реално изплатените суми са в размер на 69 137,37 лв. 

 Мярка 4.2.2. Електронно управление 

 

o Подмярка 4.2.2.1. Дейности по разработване и внедряване на 

електронни услуги и информационни системи 

Индикативната стойност на подмярката е 1 000 000 лв.  

През 2014 г. са били изградени 14 броя електронни услуги по гражданско 

състояние. Създадена е била трайна и добра практика за пълен достъп на 

заинтересованите лица до документацията за участие в обявените обществени 

поръчки в сайта на Общината. През последните години е бил отбелязан ръст в 

извършените от общината технически услуги. По-доброто качество на 

обслужването на гражданите е било в резултат на добра организация и внедрени 

нови системи и подходи: повишено качество и бързо действие на работа на 

общинските служители чрез внедряване на сертифицирана версия на база данни 

на Акстър-Офис, дейностите към който са на стойност 51 387,50 лв.; интегриран 

отдалечен общински възел към общинската мрежа - изграждане на VPN канал, 

осигуряващ свързаност на общинско предприятие "Паркинги и гаражи" и звено 

"Временна заетост" - Община Враца е разходвала средства от 300 лв. месечно 

за VPN, като не плащана такса за изграждане.; повишена надеждност на работа в 

Общинска администрация - Враца, чрез подмяна на част от работните станции – 

23 броя; инсталиране на нови работни места на Акстър-Офис в дирекция "Местни 

данъци и такси"; повишени приходи от картови плащания през ПОС-терминални 

устройства – 8 184 лв.; подобрено административно обслужване в "Център за 

административно обслужване" чрез унифициране на използваните заявления, 

сканиране на заявленията за бързи услуги за по-голяма оперативност и служебна 

проверка на данни.  

През 2016 г. по-доброто качество на обслужването на гражданите е било в 

резултат на добра организация и внедрени нови системи и подходи: повишено 

качество и бързо действие на работа на общинските служители чрез внедряване 

на сертифицирана версия на база данни на Акстър-Офис; интегриран отдалечен 

общински възел към общинската мрежа - изграждане на VPN канал, осигуряващ 

свързаност на общинско предприятие "Паркинги и гаражи" и звено "Временна 

заетост". През годината е започнало поетапно внедряване на VPN връзка в 

кметствата на общината; изграден е публичен електронен регистър на общинска 

собственост, достъпен през сайта на общината; осъществени са организационни и 
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нормативни промени, чрез които е реализиран първи етап от въвеждането на 

комплексното административно обслужване в съответствие с измененията и 

допълненията на Административнопроцесуалния кодекс. Повишени са приходите 

от картови плащания през ПОС-терминални устройства – 217 081 лв. (през 2015 г. 

- 143 883 лв.)  

През 2017 г. са били получени 20 бр. компютърни конфигурации дарение и с тях 

са увеличени броя на работните станции в общинска администрация.  През 2017 г. 

Община Враца се е включила успешно и своевременно в системата за електронен 

обмен на документи.  

Цифровизация на семейните регистри за града е направена, но към момента нито 

едно кметство не е цифровизирано. Интернет страницата на Община Враца се 

обновява постоянно и навременно.  
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ОЦ ЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Целта на Оценката на общото въздействие е да се изследват състоянието и 

тенденциите в развитието на Община Враца за периода 2014-2020 г. 

В настоящия раздел са разгледани основните демографски и икономически 

показатели за развитието на Община Враца през периода 2014-2020 г. на база на 

надеждни статистически, фактологически и финансови данни от официалните 

източници на информация и от данни, получени от проведено собствено 

проучване. 

За седемгодишния период от 2014 до 2020 г. се наблюдават значителни промени 

в общоевропейски и световен мащаб, свързани с преодоляването на ефектите от 

продължителната финансова криза и необходимостта от по-нататъшно успешно 

провеждане на политиката на сближаване при запазване на националната и 

регионална идентичност и културно разнообразие в процеса на развитие на 

общините.  

 

Основни демографски показатели 

Население 

Населението на Община Враца към 31.12.2020 г. е наброявало 63 033 души, което 

представлява 39,98 % от населението на Област Враца (157 637 души). От 2014 г. 

до 2020 г. то е намаляло с 6 067 души. Общината включва 23 населени места - 1 

град и 22 села на обща площ от 679 кв. км. Наблюдава се намаляване броя на 

населението и в общинския център град Враца, който през 2020 г. наброява 51 

020 жители, което е с 5 497 души по-малко от броя им през 2014 г. 

По-голяма част от населението - 80,94% от населението на общината населява 

единственият град – Враца. На територията се наблюдава тенденция, характерна 

за цялата страна – броят на жените превишава броя на мъжете, представлявайки 

51,75% от населението. Изключение прави населението, живеещо в селата, 

където през разглеждания период (2014-2019 г.) населението от мъжки пол се 

задържа над 50%.  
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Таблица 1:  Население към 31.12.2020 г. по области, общини, местоживеене и 
пол, брой 

 Общо В градовете В селата 

 всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 

страната 

6 916 

548 

3 349 

715 

3 566 

833 

5 043 

186 

2 416 

899 

2 626 

287 

1 873 

362 

932 

816 
940 546 

Област 

Враца 
157 637 77 196 80 441 92 639 44 606 48 033 64 998 

32 

590 
32 408 

Община 

Враца 
63 033 30 414 32 619 51 020 24 381 26 639 12 013 6 033 5 980 

Източник: НСИ 

За предходните години, данните за общото население (мъже и жени) са както 

следва: 

Таблица 2:  Население на България, област Враца и община Враца за 
периода 2014 – 2019 г., към 31.12 на съответната година 

 Обхват 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

България 7 202 198 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482 

област Враца 175 169 172 007 168 727 165 645 162 549 159470 

община Враца 69 100 66 788 65 905 65 185 64 447 63 473 

Източник: НСИ 

Фигура 1: Население на община Враца 

Източник: НСИ 
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Враца остава общината с най-много население в областта, последвана от Бяла 

Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Криводол, Мизия, Хайредин, Роман и 

Борован. Запазва се тенденцията за намаляване на населението като цяло в 

общината, както и застаряване, което съответно рефлектира върху нейното 

икономическо развитие. Преобладаващата част от населението в Община Враца 

попада във възрастовата група 15-46 годишна възраст, което е над половината - 

62,85%. Делът на застаряващото население е 23,51%, а на населението до 14-

годишна възраст е едва 13,63%. 

 

Таблица 3:  Население по възраст, области, общини и пол към 31.12.2020 
година, брой 

Обхват     Възраст   

 
Общо 0-14 15-64 65+ 

Област Враца 157 637 21 842 97 019 38 776 

Община Враца 63 033 8 594 39 617 14 822 

Източник: НСИ 

През 2019 г., в община Враца, според данни на НСИ, най-населените места след 

град Враца са селата Згориград, Баница и Девене. В сравнение с 2011 г., 

единствените населени места, в които се наблюдава увеличение в броя на 

населението са селата Голямо Пещене, Нефела и Чирен. При останалите то 

намалява, като най-големи са разликите в гр. Враца, който намалява с 9 018 

души, с. Згориград, което намалява с 277 и с. Баница, което намалява със 165 

души.  

 

Таблица 4: Брой на населението в населените места в община Враца 

Населено място 

Население 

(брой) 

2019 г. 

Население 

(брой) 

2011 г. 

Брой намаляло 

население 

гр. Враца 51 674 60 692 9 018 

с. Баница 984 1 149 165 

с. Бели извор 560 698 138 

с. Веслец 155 166 11 

с. Вировско 280 304 24 

с. Власатица 327 354 27 

с. Върбица 395 474 79 

с. Голямо Пещене 490 476 -14 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
113 

с. Горно Пещене 294 368 74 

с. Девене 872 1 032 160 

с. Згориград 1 404 1 681 277 

с. Костелево 748 782 34 

с. Лиляче 779 857 78 

с. Лютаджик 131 137 6 

с. Мало Пещене 47 54 7 

с. Мраморен 553 650 97 

с. Нефела 550 522 -28 

с. Оходен 214 234 20 

с. Паволче 589 696 107 

с. Тишевица 467 512 45 

с. Три кладенци 728 812 84 

с. Челопек 443 502 59 

с. Чирен 789 742 -47 

Източник: НСИ 

От 2014 до 2019 г. равномерното движение на населението на територията на 

община Враца се отнася както за градското, така и за селското население, като 

по-голям е спадът на населението в градовете (средно с 1,77% годишно) при 

1,27% среден годишен спад на населението в селата. За градовете най-голям е 

спадът в началото на периода. 

Естествен прираст и механично движение на населението 

Естественият прираст на населението представлява разликата между броя на 

регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината. През 

годините, той остава с отрицателна стойност, което е и основната причина за 

намаляващия брой население. 

 

Таблица 5:  Естествено движение на населението през 2020 г. по области, 
общини и пол 

Обхват 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Област Враца 1 334 678 656 3 539 1 906 1 633 -2 205 -1 228 -977 

Община Враца 525 254 271 1 153 633 520 -628 -379 -249 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
114 

Източник: НСИ 

През 2020 г. коефициентът на естествения прираст в община Враца е бил -9,96‰, 

което малко над средния за страната (-9.5‰). Съществено влияние върху броя и 

структурите на населението оказва и механичният прираст. В териториален 

аспект, той представлява разликата между броя на заселените и броя на 

изселените лица във и от всяко населено място през календарната година. 

Механичният прираст в Община Враца през 2020 г. за първи път е с положителна 

стойност – броят на заселените е 2 140, а на изселените – 1 952 души. 

Отрицателна стойност през предходните години предимно се дължи на близостта 

на административния център до столицата София и по-добрите условия за 

трудова реализация там. 

 

Таблица 6:  Механично движение на населението през 2020 г. по области, 
общини и пол 

 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Обхват Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Област Враца 5 064 2 450 2 614 4 692 2 260 2 432 372 190 182 

Община Враца 2 140 1 053 1 087 1 952 944 1 008 188 109 79 

Източник: НСИ    

За предходните години ситуацията е била следната: 

 

Таблица 7: Механично движение на населението на община Враца, 2014-2019 

Обхват 

Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени Всичко Мъже жени всичко мъже 
жени 

 

2019 г. 2 003 959 1 044 2 363 1 157 1 206 -360 -198 -162 

2018 г. 1 572 676 896 1 840 881 959 -268 -205 -63 

2017 г. 1 678 696 982 1 845 857 988 -167 -161 -6 

2016 г. 1 202 542 660 1 610 767 843 -408 -225 -183 

2015 г. 1 374 675 699 3 133 1 629 1 504 -1 759 -954 -805 

2014 г. 1 301 643 658 2 027 1 012 1 015 -726 -369 -357 

Източник: НСИ 

Гъстота на населението 

Гъстотата на населението показва броя на лицата на кв. км, които живеят 

постоянно (имат настоящ адрес) към 31-ви декември на съответната година. 
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Статистиката показва намаление в стойностите, което е логично, предвид 

намаляващия общ брой на населението, което е тенденция и за Северозападния 

район за планиране, както и за страната като цяло.  

Към 31.12.2020 г., според данни на НСИ, гъстотата на населението за област 

Враца се е равнявала на 43,8 души на кв. км., а за община Враца – 91,6 души на 

кв. км., като гъстотата през годините намалява, предвид намаляващия брой 

население.  

 

Таблица 8:  Гъстота на населението (души на кв. км), изчислена на база 
Баланс на територията към 31.12.2000 г. 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Област Враца 43,4 42,6 41,8 41 40,2 39,5 43,8 

Община Враца 99,1 95,8 94,6 93,5 92,5 92,3 91,6 

Източник: НСИ 

През 2020 г., по време на пандемията е имало сериозен ръст на населението по 

настоящ адрес в селата, като на практика почти всички села са увеличили  своето 

население. Това се отнася за цялата страна, като за община Враца също има 

ръст, но често е в рамките на 10-20 души. 

 

Пазар на труда и икономика 

Характерът на местната икономика се определя от влиянието на множество 

фактори, сред които спецификите на природно-ресурсния потенциал, 

демографските фактори и условия, особеностите на селищната мрежа, 

параметрите на различните видове инфраструктура, както и наследените 

производствени традиции и съвременните пазарни тенденции. През последните 

години икономическото развитие на общините се влияе от редица фактори, 

засягащи и страната като цяло. Сред тях могат да се отнесат демографската 

криза, недостатъчната инвестиционна и предприемаческа активност, относително 

високото равнище на безработица, влошеното финансово състояние на част от 

икономическите структури и др. До голяма степен тези тенденции са повлияни и 

от световната ситуация – финансовата криза, както и скорошната, породена от 

пандемията от COVID-19, поставяща редица предизвикателства пред всички 

важни сектори. През 2018 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в 

област Враца е нараствал  три пъти по-бързо от средния ръст за страната и почти 

достига средните стойности. Тази иначе положителна тенденция е функция както 
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на сравнително високия БВП, който произвежда областта, така и на намаляващия 

брой на населението, на което частично се дължат и тези високи разлики. 

Същевременно обаче заради сравнително неблагоприятното развитие на пазара 

на труда заплатите и доходите имат под средния за страната ръст. 

Икономическата активност и заетостта нарастват, но остават далеч под средните 

за страната. 

Резервите и недостатъците на икономическата среда на територията са основно 

свързани с недостатъчната диверсификация на местната икономика, липса на 

високотехнологични и иновативни експортно-ориентирани отрасли; неразвити 

"къси вериги" на доставки; ниска конкурентоспособност на по-голямата част от 

предприятията и в резултат на това загуба на външни пазари; недостатъчно 

развито производство на продукти с местна идентичност; недостатъчно развити 

биологични производства; ниска местна произвеждана добавена стойност; 

недостатъчно добре изградена туристическа инфраструктура; неразвит селски и 

други форми на алтернативен туризъм; липса на групи/мрежи за бизнес 

сътрудничество и за производство и маркетинг; недостатъчно развити и активни 

браншови организации. 

Община Враца е една от четирите по-големи общини в областта и тя се развива 

като основен икономически, административен и културен център в региона.  

За периода 2014-2019 г. коефициентът на безработица трайно е намалял. 

Различно обаче сочат данните към средата на 2020 г., когато се наблюдава 

нарастване на безработицата – тенденция, която се обяснява с пандемията от 

COVID-19 и ограниченията, наложени поради нея.  

Средното брутно трудово възнаграждение на наетите лица в общината нараства, 

а делът на хората с висше образование е над средния за страната, но се 

наблюдава и висок процент на населението с по-ниско от средно образование. 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението изостава значително от 

средното за страната въпреки, че надвишава средното за района.  

Пазар на труда и равнище на безработица 

През годините се отчита понижение на дела на хората в трудоспособна възраст и 

в съответствие с тенденциите на национално и европейско ниво на застаряване 

на населението, в общината се развиват процеси на леко увеличаване на 

дисбаланса във възрастовата структура на населението поради нарастването на 

относителния дял на жителите над трудоспособна възраст. За сравнение, делът 

на населението над трудоспособна възраст през 2014 г. е бил 24,42%, а през 2020 

г. той е 26,78%, за сметка на общия дял на жителите в трудоспособна възраст и 

под трудоспособна възраст. 
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Таблица 9:  Население под, във и над трудоспособна възраст по пол, 
области, общини и местоживеене 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Област 

Враца 

Общо 175 169 172 007 168 727 165 645 162 549 159 470 157 637 

Под трудоспособна 

възраст 
25 237 24 646 24 225 23 993 23 750 23 512 23 353 

В трудоспособна 

възраст 
102 505 1003 34 98 071 95 713 93 540 91 405 90 535 

Над трудоспособна 

възраст 
47 427 47 027 46 431 45 939 45 259 44 553 43 749 

Община 

Враца 

Общо 69 100 66 788 65 905 65 185 64 447 63 473 63 033 

Под трудоспособна 

възраст 
9 562 9 319 9 240 9 210 9 247 9 181 9 207 

В трудоспособна 

възраст 
42 662 40 667 39 855 39 053 38 219 37 259 36 943 

Над трудоспособна 

възраст 
16 876 16 802 16 810 16 922 16 981 17 033 16 883 

Източник: НСИ 

 

Фигура 2:  Процентно съотношение на население в и под трудоспособна 
възраст спрямо население над трудоспособна възраст 

 
Източник: НСИ 

Коефициентът на безработица към 31.12.2019 г. за България е 4,3%, за Област 

Враца е 7,9%, а за Община Враца – 5,16%.  Наблюдава се спад в стойността на 

този показател за общината като за последните години тя е както следва: 2016 г. – 

8,9%, 2017 г. – 7,4% и 2018 г. – 6,1%. Това обаче до известна степен се дължи на 

намаляването на броя на населението във възрастовата група 15-64 г.  

75,58 

24,42 

2014 г. 

Население в и под трудоспособна възраст 

Население над трудоспособна възраст 

73,22 

26,78 

2020 г. 

Население в и под трудоспособна възраст 

Население над трудоспособна възраст 
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По данни на Дирекция "Бюро по труда" – Враца, равнището на безработица през 

2016 г. е – 7,95%, през 2017 г. е 7,44%, през 2018 г. - 7,44%, през 2019 г. - 5,16 %, а 

през 2020 г. - 8 % (към м. май). 

Наблюдава се ръст на средната брутна месечна заплата в общината, като през 

2019 г. тя е била 923 лв./месец, а за предходните години, както следва: 2018 г. – 

827 лв./месец, 2017 г. – 753 лв./месец, 2016 г. – 704 лв./месец. 

Заплатата на живеещите в Област Враца е средно по 1 397 лв., като областта 

държи второ място в страната през половината от месеците на 2019-а година. За 

това допринася разкриването на заводи за производство на електроника за 

автомобили в града, както и заплатите в АЕЦ "Козлодуй" и още няколко 

предприятия в сектора.  

Броят на нефинансовите предприятия през 2019 г. в общината е 3 360, като 

приходите им от износ се равняват на 154,3 млн. лв. Разходите за придобиване на 

ДМА са 95,2 млн. лв. За сравнение, през 2014 г. разходите за придобиване на 

ДМА в Община Враца са били 79 млн. лева или около 23% от всички разходи за 

ДМА в Област Враца. На глава от населението разходите за ДМА в общината са 1 

500 лв. на човек през 2019 г. и 1 133 лв. през 2014 г. 

Занапред промишлеността вероятно ще продължи да бъде структуроопределящ 

отрасъл, като секторът има много добри перспективи за развитие, както заради 

положителните тенденции на национално ниво, така и заради значителните 

инвестиции в него в рамките на община Враца.  

Другият отрасъл, който се развива положително и има потенциал за растеж в 

средносрочен план, е туризмът. Това се дължи както на увеличения капацитет на 

туристическата база, така и на по-големия интерес от местни и чуждестранни 

туристи към общината. Транспортът също е отрасъл с добри позиции в общината 

и се отличава със силно представяне през последните години. Инвестициите, 

както и добрите традиции в професионалното образование в споменатите 

направления – промишленост, транспорт и туризъм – също подкрепят 

перспективите пред бъдещото развитие на тези отрасли. 

От гледна точка на инфраструктурата, Враца е в относително благоприятно 

състояние, което обяснява и положителното развитие на транспортния бизнес в 

общината. През областта минават два европейски коридора, което създава 

връзки с ключови български и европейски градове. Предизвикателство остават 

липсата на автомагистрала, както и ниското качество на пътните настилки в 

общината. Инвестициите в подобрението ѝ биха били от ключово значение за 

бъдещото развитие на местната икономика. 

 

Проектна активност на Община Враца  
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Анализът на проектната активност на Община Враца показва, че общинската 

администрация притежава много добър капацитет за реализация на проекти в 

различни области и сфери, с разнообразна тематична насоченост, с пряка, 

директна рефлексия върху развитието на територията, подобряване на 

състоянието на жизнената среда и повишаване на благосъстоянието на 

общността. Община Враца има експертиза и капацитет в подготовката, 

изпълнението и отчитането на проекти по основните Оперативни програми, като 

изпълнява като бенефициент и проекти, финансирани от други донорски програми 

и организации, както и по линия на републиканския бюджет.   

Анализът и отчетите през годините сочат следното във връзка с проектната 

активност на Община Враца: 
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2014 г. 

През 2014 г. са изпълнени общо 19 проекта с национално и европейско 

финансиране на стойност 21 млн. лв. и съфинансиране в размер на 2%, като 

част от тях са били завършени в рамките на отчетната година, а по-голямата част 

от тях, най-вече инфраструктурните, са били изпълнени в рамките на няколко 

години.  

Крайният резултат от приключените през тази година инфраструктурни проекти се 

изразява в: 3 центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище; 

един общностен център за деца до 7-годишна възраст; 1 защитено жилище и 

дневен център; 1 лъчелечебен център за ранна диагностика и лечение на 

онкоболни. Чрез социалните проекти са осигурени услуги на уязвими групи, хора с 

увреждания и със специфични потребности, както и е осигурена работа на повече 

от 700 човека. По Проект "Враца – привлекателно място за живеене" са били 

изградени 7 детски площадки, една велоалея, а в парковата зона в района на 

Медковско дере – от бул. "Втори юни” до бул. "Васил Кънчов" е изграден полигон 

за екстремно колоездене, отговарящ на европейските стандарти. Разработени са 

били 17 проектни предложения на стойност 9,3 млн. лв. 

През годината са били подписани още 8 ДБФП за проекти, които са били 

подготвени през 2013 и 2014 г., на обща стойност около 3 млн. лв. Към 2014-а 

година, Община Враца е работила по 45 проекта, от които 25 са преходни 

(започнати в предишните години). От изпълняваните през годината проекти, 39 са 

получили финансиране по 6 от Оперативните програми – ОПОС, ОПТП, ОПРЧР, 

ОПАК, ОПРР, ПРСР. Стойността на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ е около 157 млн. лв.  

 

2015 г.  

През 2015 г. са изпълнени 17 проекта с национално и европейско 

финансиране на стойност 57 млн. лв. (от които 41 млн. лв. за фаза I на проекта 

за ВиК) и съфинансиране в размер на 12%. 

Крайният резултат от приключените през тази година инфраструктурни проекти се 

изразява в: изграден и функциониращ център за интегрирани местни услуги за 

личността (СТИМУЛ), функциониращи центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ – 3 бр.) и 1 преходно жилище, изграден и функциониращ развлекателен 

парк Леденика, обновено СОУ "Васил Кънчов".  В рамките на проект "Враца – 

привлекателно място за живеене" са били извършени рехабилитация и 

обновяване на обществен парк "Хижата" със зона за пешеходен достъп от ул. 

"Трапезица", стълбища и алея, зона за автомобилен достъп, павиран път и 

паркинг, детски парк, нова велосипедна алея по трасето на напоителния канал, 
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площадка "Хижата", паметни знаци, детска и обзорна площадки и спортно игрище 

на ул. "Трапезица". Направени са били детска и спортни площадки в ж. к. 

"Дъбника" и в ж. к. "Медковец". Обособена е и паркова зона в района на 

"Медковско дере", където има полигон за екстремно колоездене с обща дължина 

на трасето 1 110 м и площ 4 300 кв.м. Изграден е бил парк в ж .к. "Дъбника" с 

открита амфитеатрална сцена, водни пространства, детски кътове, паркинг с 68 

места и др. Разработени са 20 проектни предложения на стойност над 15 млн. лв. 

През годината са били подписани още 8 ДБФП за проекти, подготвени през 2014 и 

2015 г., на обща стойност около 4 млн. лв. През отчетния период Община Враца е 

работила по 51 проекта, от които 20 са преходни (започнати в предишните 

години). От изпълняваните през годината проекти, 37 са получили финансиране 

по 6 от оперативните програми – ОПОС, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК, ОПРР, ПРСР. 

 

2016 г.  

През 2016 г. са изпълнени 15 проекта (с национално и европейско 

финансиране) на стойност 4 млн. лв. и съфинансиране в размер на 18%.  

През годината е продължила работата по 19 проекта на стойност над 128 млн. лв. 

Разработени са били 25 проектни предложения на стойност над 150 млн. лв. 

Проектите, отчетени по приоритетни направления в ОПР са били на стойност 

около 35,3 млн. лв., като от общинския бюджет са осигурени средства в размер на 

6,4 млн. лв. (17,65%), от републиканския 10 млн. лв. (27,49%) и 3,1 млн. лв. 

(8,58%) са средства на бизнеса. Средствата, осигурени от други източници 

(национални и европейски програми) са били в размер на 17 млн. лв. (46,28 %) от 

общо усвоените през 2016 г. (35,3 млн. лв.) Общата сума на средствата, вложени 

за изпълнение на целите на общинския план за развитие през 2016 г. възлизат на 

35,3 млн. лв., разпределени по източници на финансиране. Повече от 56% от 

финансовия ресурс е бил осигурен чрез външно финансиране – национални и 

европейски програми. 

 

2017 г. 

През 2017 г. са изпълнени 9 проекта (с национално и европейско 

финансиране) на стойност 5,5 млн. лв. и съфинансиране в размер на 4%. 

През годината е продължила работата по 15 проекта на стойност над 145,7 млн. 

лв., като 7 от тях са били започнати в предходни години и не са били приключени 

към 31.12.2017 г., а 8 са стартирали през 2017 г. и са продължили и през 2018 г. 
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През 2017 г. са били разработени и внесени за оценка 12 проекта на стойност 12,2 

млн. лв. 

 

2018 г. 

През 2018 г. са изпълнени 6 проекта (с национално и европейско 

финансиране) на стойност 2,344 млн. лв. 

През 2018 г. са били разработени и подадени за оценка 33 проекта на стойност 

65,4 млн. лв. 

 

2019 г. 

През 2019 г. са изпълнени 11 проекта на стойност 9 млн. лв. със  

съфинансиране в размер на 10%. 

Продължила е работата по 19 проекта на стойност над 181,5 млн. лв. През 

годината са били разработени и внесени за оценка 29 проекта на стойност 52,3 

млн. лв. 

 

2020 г.  

През 2020 г. са изпълнени 12 проекта на стойност 13,5 млн. лв., от които 

съфинансиране и допълнително финансиране в размер на 1,4 млн. лева. 

През 2020 г. са били разработени и подадени за оценка 31 проекта на стойност 12 

300 379 лв.  

През годините са били използвани различни възможности за привличане на 

финансов ресурс за изпълнението на проектите, които са насочени към решаване 

на проблеми на местната общност, на населението на Община Враца, на бизнеса, 

на подрастващите, на хората със специални потребности, на различни социални 

групи. Една част от проектите са били свързани със създаване на общински 

политики, които целят подобряване благосъстоянието на населението, бъдещото 

развитие на общината и иницииране на нови инвестиционни проекти, намаляване 

на безработицата сред младежите, по-добро образование за децата, опазване на 

околната среда, въвеждане на екологичен обществен транспорт. 

 

Привлечено външно финансиране чрез проекти, на база подписани 

договори през съответната година, е както следва: 2010 г. – 4,8 млн. лв., 2011 

г. – 21 млн. лв., 2012 г. - 21 млн. лв., 2013 г. – 43 млн. лв., 2014 г. – 56,5 млн. 
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лв., 2015 г. – 5 млн. лв., 2016 г. – 130 мл. лв., 2017 г. – 28 млн. лв., 2018 г. – 10 

млн. лв., 2019 г. – 33 млн. лв., 2020 г. – 12 млн. лв. 

 

 

Фигура 3:  Привлечено външно финансиране с проекти - на база подписани 
договори през съответната година 

 
Източник: ИСУН 

Справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата 

от ЕС в България - ИСУН 2020 към септември 2021 г., показва списъка проекти, в 

които Община Враца участва като бенефициент: 
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Привлечено външно финансиране с проекти - на база подписани договори през съответната година 
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Таблица 10: Списък с проекти, в които Община Враца участва като 
бенефициент 

Наименование на проекта Начало Обща 

стойност 

БФП Собствен

о 

съфинан

-сиране 

от 

бенефи-

циента 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение 

на договора/ 

заповедта за 

БФП 

Осигуряване на топъл обяд 

в община Враца 

5/25/2015 64 972,39 64 972,39 0,00 68 850,50 Приключен  

Осигуряване 

функционирането на ОИЦ 

Враца 

12/13/2015 315 000,00 315 000,00 0,00 275 

689,96 

Приключен  

Предоставяне на 

интегрирани социално-

здравни услуги в община 

Враца 

2/1/2016 874 997,61 874 997,61 0,00 745 

436,78 

Приключен  

„Подкрепа за включване в 

пазара на труда на 

неактивни млади хора от 

община Враца” 

5/13/2016 318 811,98 318 811,98 0,00 185 

571,62 

Приключен 

Топъл обяд 2016 г. 5/30/2016 308 682,20 308 682,20 0,00 308 

682,20 

Приключен  

Финансов план на Община 

Враца 

6/17/2016 125 009,31 125 009,31 0,00 69 137,37 В изпълнение  

"СТИМУЛ за ранно детско 

развитие" 

7/1/2016 1 324 306,78 1 324 306,78 0,00 863 

026,42 

В изпълнение  

Интегриран проект за воден 

цикъл на град Враца - II-ра 

фаза 

10/28/2016 114 506 

125,63 

78 246 103,33 36 260 

022,30 

62 874 

675,04 

В изпълнение  

Създаване на център за 

интегрирани комплексни 

социални услуги за хора с 

увреждания и техните 

семейства в община Враца 

4/12/2017 388 471,78 388 471,78 0,00 234 

347,17 

Приключен  

Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради в гр. Враца - Проект 

2 

5/2/2017 2 287 266,24 2 287 266,24 0,00 2 552 

243,75 

Приключен  

Обновяване и 

модернизиране на 

пешеходната зона в 

централната градска част на 

гр. Враца 

5/2/2017 6 893 110,97 6 893 110,97 0,00 5 514 

488,78 

Приключен 
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Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на 

административна сграда на 

Община Враца) 

5/2/2017 3 932 762,43 3 932 762,43 0,00 3 199 

995,29 

Приключен 

Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради в гр. Враца - Проект 

1 

5/2/2017 1 651 705,28 1 651 705,28 0,00 1 569 

611,25 

Приключен  

Актуализация на 

програмата за управление 

на качеството на 

атмосферния въздух в 

Община Враца 

5/15/2017 112 416,00 112 416,00 0,00 101 

342,57 

Приключен  

Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

образователни институции 

10/4/2017 6 264 836,82 6 264 836,82 0,00 4 153 

034,21 

В изпълнение  

Нова възможност за деца и 

младежи в община Враца - 

проект 1 

1/12/2018 815 049,67 815 049,67 0,00 710 

195,16 

Приключен  

Нова възможност за деца и 

младежи в община Враца - 

проект 2 

2/22/2018 751 499,99 751 499,99 0,00 662 

867,40 

Приключен  

Изграждане на инсталация 

за компостиране на 

разделно събрани зелени 

отпадъци – регион Враца 

11/20/2018 5 845 347,29 4 400 662,69 1 444 

684,60 

2 848 

549,23 

В изпълнение 

Нови възможности за 

възрастни и хора с 

увреждания в община 

Враца 

11/28/2018 2 234 995,89 2 234 995,89 0,00 1 221 

062,86 

В изпълнение 

Осигуряване 

функционирането на 

Областен информационен 

център - Враца през 

периода  2019 - 2021 г. 

1/1/2019 357 895,14 357 895,14 0,00 295 

999,60 

В изпълнение 

Осигуряване на патронажна 

грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в 

община Враца 

5/9/2019 523 131,20 523 131,20 0,00 328 

331,80 

Приключен 

Модернизиране на градския 

транспорт в община Враца 

11/5/2019 32 027 089,53 26 000 000,00 6 027 

089,53 

19 076 

690,68 

В изпълнение  

Осигуряване на патронажна 

грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в 

община Враца 

3/16/2020 631 230,00 631 230,00 0,00 324 

733,31 

В изпълнение  
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Реконструкция и ремонт на 

общински жилища в 

съвременни социални 

жилища за настаняване на 

уязвими групи от 

населението и други групи в 

неравностойно положение 

5/11/2020 1 088 816,01 1 027 204,12 61 611,89 359 

521,44 

В изпълнение  

Комплекс за интегрирани 

социални услуги за деца и 

младежи в Община Враца 

5/11/2020 1 996 377,61 1 996 377,61 0,00 399 

275,52 

В изпълнение  

Младежки център Враца - 

фактор за развитие на 

Северозапада 

7/1/2020 1 587 473,97 1 587 473,97 0,00 725 

981,22 

В изпълнение 

Социално включване на 

лицата с психични 

разстройства и с 

интелектуални затруднения 

7/22/2020 999 999,00 999 999,00 0,00 199 

999,00 

В изпълнение  

Осигуряване на патронажна 

грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в 

община Враца 

11/10/2020 241 718,40 241 718,40 0,00 193 

729,71 

В изпълнение  

"3-1 - Топъл обяд в условия 

на пандемията от COVID-19 

в община Враца" 

1/1/2021 110 484,00 110 484,00 0,00 88 387,20 Сключен 

Модернизация на уличното 

осветление в Община Враца 

3/11/2021 1 125 216,82 1 125 216,82 0,00 337 

565,05 

В изпълнение  

Патронажна грижа + в 

Община Враца 

5/11/2021 482 952,96 482 952,96 0,00 96 590,59 В изпълнение  

Източник: ИСУН 

Като партньор, Община Враца е участвала в един проект: "Отвъд Хоризонта – 

нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални 

услуги на територията на град Враца", който е приключен. 
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА 

НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

При изпълнението и извършването на оценка на реализацията на Общинския 

план за развитие на Община Враца 2014-2020 важно значение има обратната 

връзка по постигнатите резултати, въздействието на предприетите интервенции 

върху територията и съответно тяхната релевантност и адекватност на текущата 

ситуация.  

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия 

резултат спрямо поставената цел. В тази част от оценката не се отчитат 

разходите, а единствено постигнатите цели на базата на предварително 

идентифицираните резултати. Ефективността измерва степента, до която 

провежданите политики чрез програми, мерки, инициативи или проекти постига 

предварително поставените цели. 

Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия 

резултат спрямо вложените разходи. Колкото вложените разходи са по-малко, 

толкова по-ефикасни са действията, заради които те са направени. В класическия 

случай, анализът на ефикасността се изразява в идентифицирането на връзката 

между въздействието на дадена интервенция и финансовите ресурси, 

необходими за постигането на това въздействие. Критерият за преценка е цената 

на "единица въздействие/продукт". 

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси 

при изпълнението на ОПР на Община Враца към края на плановия период се 

базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените 

проекти и дейности в периода, обхванат от последващата оценка, финансирани 

със средства от бюджета на общината, структурните фондове на ЕС, ЕЗФРСР и 

други източници. За извършването на оценката се използват събраните данни по 

отношение на техническото и финансово изпълнение на проектите и дейностите в 

Програмата за реализация на ОПР, Индикативната финансова таблица на плана, 

както и определените индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

За целите на настоящата Последваща оценка, ефективността на използваните 

ресурси при реализацията на ОПР на Община Враца за периода 2014-2020 г. се 

оценява в два аспекта. От една страна се прави съпоставяне на дела на 

реализираните подмерки, проекти и дейности спрямо първоначално планираните, 

и от друга страна се оценява степента на постигане на стойностите по заложените 

индикатори, отчитащи изпълнението на стратегическите цели и приоритети. 
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Първата стъпка за оценката на Общинския план за развитие на Община Враца за 

периода 2014-2020 г. по общоприетия показател ефективност на използваните 

ресурси е да се направи стойностен анализ на техническото изпълнение на 

заложените стратегически цели, приоритетите, с които целите се конкретизират и 

най-вече на мерките, подмерките и дейностите, имащи основополагаща роля за 

реализирането на целия общински план. За целта в настоящата Последваща 

оценка е направена съпоставка между броя изпълнени подмерки в края на 

отчетния период - 2020 година и първоначално заложените подмерки и дейности в 

Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 

Резултатите от този анализ са представени на следващата фигура: 

Фигура 4:  Дял на изпълнените подмерки спрямо заложените в Общинския 
план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 

 
Източник: Община Враца 

В ОПР на Община Враца за периода 2014-2020 г. са били заложени общо 174 

подмерки, разпределени в рамките на четири стратегически цели и дванадесет 

приоритета. В края на периода на изпълнение се отчитат извършени дейности и 

технически напредък в 102 от тях. В някои от подмерките има откроен само по 

един проект или дейност, допринасящи за напредъка по конкретната подмярка, 

докато в други са отчетени повече от един реализиран проект, свързан с 

изпълнението ѝ. Такъв е примера на Подмярка 2.2.1.5. Изграждане и 

рехабилитация на спортни игрища в  социална зона от Приоритет 2.2 – 

Качество на средата за обитаване и рекреация, в рамките на Стратегическа цел 

41% 

59% 
 

102 
подмерки 
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2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда за 

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване, където са извършени 

следните дейности: 

 Изградено е спортно игрище в кв. "Дъбника" в рамките на проект 

"Враца – привлекателно място за живеене".  

 Изпълнен е обект "Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена 

настилка в у.п.и. XXII-5, кв. 236 по плана на спортен комплекс гр. 

Враца" 

 Изпълнен е обект "Ремонт настилка Покрита лекоатлетическа писта" 

в спортен комплекс "Хр. Ботев" 

 Извършени са ремонт и реконструкция на Стадион "Хр. Ботев" по 

Инвестиционна програма на Министерство на младежта и спорта 

 Внедрени са мерки за енергийна ефективност на покритата 

лекоатлетическа писта в спортния комплекс. 

За целите на анализа на ефективността на използваните ресурси всички 

гореизброени дейности са отчетени като 1 подмярка с отчетено изпълнение към 

края на отчетния период - 2020 година. Въпреки че графиката показва по опростен 

начин изпълнението на броя подмерки, в изводите от оценката на Общинския 

план за развитие са взети предвид и извършените дейности в рамките на всяка 

една подмярка. 

В анализа на изпълнението на подмерките са взети предвид и такива мерки, които 

нямат финансово измерение – разходвани средства през плановия период, но 

въпреки това са реализирани с усилия на Общинската администрация и 

целенасочени действия за изпълнението на заложената цел. Такъв пример е 

Подмярка 2.4.1.16. Ликвидиране на останалите стари замърсявания на почви с 

тежки метали и устойчиви органични пестициди, част от Приоритет 2.4 

Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност, в рамките на 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, 

качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване. За 

ликвидирането на стари замърсявания на почви с тежки метали и устойчиви 

органични пестициди е извършено преопаковане, транспорт и предаване за 

окончателно обезвреждане и почистване на три склада на територията на 

общината, съдържащи УОЗ. В рамките на проект "Екологосъобразно 

обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна 

защита с изтекъл срок на годност", Община Враца е била трета страна, 

неизразходвала финансови средства, но по същество изпълняваща заложените 

цели на подмярката. 
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Видно от горепредставената фигура ефективността на техническото изпълнение 

на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. е 

58.62% или общо 102 реализирани подмерки от първоначално заложени 174 

подмерки при разработването на плановия документ. 

Освен анализа на общата реализация на всички подмерки спрямо планираните, 

за целите на Оценката на изпълнението на ОПР на Община Враца е направена и 

съпоставка на подмерките с отчетено изпълнение за всяка една стратегическа 

цел, респективно приоритет, за да се направи подробен анализ на силните и 

слабите моменти в изпълнението на заложените цели. 

 

Таблица 11: Ефективност на изпълнението на приоритетите на ОПР на 
Община Враца   за периода 2014-2020 г. 

Стратегически цели и приоритети Брой 

планирани 

подмерки по 

приоритети 

Брой 

подмерки с 

отчетено 

изпълнение 

към края на 

2020 г. 

Дял на 

изпълнените 

подмерки и 

дейности 

спрямо 

заложените 

Стратегическа цел 1 36 17 47.22% 

Приоритет 1.1 Градска икономика 18 9 50% 

Приоритет 1.2 Развитие на 

конкурентноспособен аграрен сектор 
10 3 30% 

Приоритет 1.3 Печеливш туристически 

продукт 
8 5 62.50% 

    

Стратегическа цел 2 82 51 62.20% 

Приоритет 2.1 Устройство на територията и 

пространствено развитие 
4 3 75% 

Приоритет 2.2 Качество на средата за 

обитаване и рекреация 
18 10 55.55% 

Приоритет 2.3 Инфраструктурно осигуряване 21 14 66.67% 

Приоритет 2.4 Опазване на околната среда, 

ресурсна и енергийна ефективност 
39 24 61.54% 

    

Стратегическа цел 3 47 26 55.32% 

Приоритет 3.1 Образование, култура, 

квалификация и учене през целият живот 
27 14 51.85% 

Приоритет 3.2 Социално обслужване на 

населението 
14 7 50% 

Приоритет 3.3 Качествено здравеопазване 6 5 83.33% 
    

Стратегическа цел 4 9 8 88.89% 

Приоритет 4.1 Повишаване на 

административния капацитет на 
7 6 85.71% 
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администрацията 

Приоритет 4.2 Качествено административно 

обслужване 
2 2 100% 

    

ОБЩО 174 102 58.62% 

Източник: Община Враца 

В горепосочената таблица е изведена детайлна и подробна информация за 

подмерките с отчетено изпълнение към края на 2020 г. по приоритети. Програмата 

за реализация на ОПР на Община Враца за периода 2014-2020 г. е структурирана 

по следния начин: дефинирани са четири стратегически цели; изпълнението на 

стратегическите цели се определя от реализацията на приоритетите и 

специфичните мерки към тях; оперативното изпълнение на тези мерки се 

осъществява посредством първоначално дефинирани подмерки. Дейностите, 

които са изпълнявани в рамките на периода на реализация на ОПР са съотнесени 

към съответните подмерки, чиято реализация се използва за целите на анализа, 

за да представи част от параметъра ефективност на реализация на заложените 

цели. 

Анализът показва, че най-ефективно е изпълнена Стратегическа цел 4: 

Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса с дял на изпълнените подмерки и 

дейности спрямо заложените от 88.89% (осем изпълнени мерки от общо девет 

планирани). За Стратегическа цел 4, Приоритет 2 Качествено административно 

обслужване има 100% изпълнение благодарение на дейностите по оптимизация 

на работата на общинската администрация и дейностите по внедряване на 

електронни услуги и информационни системи. 

На следващо място по ефективност е техническото изпълнение на Стратегическа 

цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда 

за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване с 51 подмерки с 

отчетено изпълнение към края на 2020 г. от общо 82 планирани или общо над 

62%. Този резултат следва да се отчете като ключов в позитивно отношение, 

имайки предвид важността на пространственото развитие, качеството на средата 

и инфраструктурата за полагането на основите за развитието на общината в 

икономически и социален аспект. В рамките на Стратегическа цел 2 всички 

заложени приоритети са с добро техническо изпълнение като водещи по 

отношение на ефективността са Приоритет 1: Устройство на територията и 

пространствено развитие със 75% и Приоритет 3: Инфраструктурно 

осигуряване с почти 67% отчетено изпълнение на подмерките. 

Над 50% техническо изпълнение е и Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия 

капитал на общината с дял на изпълнените подмерки и дейности спрямо 
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заложените от малко над 55%. Тук се откроява Приоритет 3 Качествено 

здравеопазване от Стратегическа цел 3 със отлична ефективност – от общо 6 

заложени индикативни подмерки, 5 от тях регистрират значителен прогрес в 

изпълнението за периода на изпълнение, което в процентно отношение се 

равнява на 83%. 

Ефективност от 47% реализира Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на 

местната икономика. Тук по-ниската степен на изпълнение в сравнение със 

средното ниво на останалите три стратегически цели изисква по-детайлен анализ 

на стратегическата цел. Още на етап планиране на Общинския план за развитие 

на Община Враца са заложени подмерки, които не са в компетенциите на 

общинската администрация. В този смисъл тяхното изпълнение зависи от частни 

фирми или от държавни дружества. Примери за такива са Подмярка 1.1.1.3 

Реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане 

на нова в индустриална зона, Подмярка 1.1.2.1 Изграждане на цех за смилане и 

пресяване на слънчогледов шпрот, Подмярка 1.1.2.2 Леярски цех, Подмярка 

1.1.2.4 Сграда с производствено и търговско предназначение и офисна част на 

ДИСК – ГТ – 93   ООД, Подмярка 1.1.2.6 Закупуване на шприцове и обновление, 

Подмярка 1.1.2.7 Закупуване на оборудване за металообработка и вертикална 

планировка на цех за електро механични изделия, част от Приоритет 2: 

Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор (Приоритетът, отчитащ най-

ниско изпълнение за целия Общински план). Горепосочените, заедно с други 

сходни подмерки се отчитат от Общинската администрация като такива с липсващ 

резултат и напредък през разглеждания период. Това от своя страна пряко се 

отразява върху ефективността на техническото изпълнение на Стратегическа цел 

1. В контраст с Приоритет 2 е ефективността на реализиране на подмерки от 

Приоритет 3 Печеливш туристически продукт, където са отчетени като 

изпълнени 5 от общо 8-те планирани подмерки. 

На база на извършения анализ за постигнатия напредък при реализацията на 

ОПР, може да се заключи, че планът се характеризира с ефективност от 58.62% 

или 102 реализирани подмерки и дейности от първоначално заложени 174 

подмерки при разработването на плановия документ. 
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За определянето на постигнатите резултати и въздействието на 

предприетите интервенции, заложени в ОПР на Община Враца за периода 

2014-2020 г., е определена система от специфични количествени индикатори. 

Информацията за постигнатия напредък по всеки един от тях е представена в 

следващата таблица: 

 

Таблица 12: Специфични количествени индикатори за отчитане постигнатия 
напредък по изпълнението на специфичните цели и 
приоритетите за развитие на Община Враца 

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ 

ИНДИКАТОРИ 

ИЗХОДНА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

2020 Г. 

ПОСТИГНАТИ СТОЙНОСТИ КЪМ 

2019/2020 Г. 

Приоритет 1.1.: Градска икономика 

Увеличаване на нетните 

приходи от продажби на 

стопанските единици 

/нефинансов сектор/ в % 

830 000 000 

лв.  

(базова 

година 2011 

г.) 

- 10% 3 329 532 000 лв. (2019 г.) 

Преизпълнен. 

Увеличаване на средната 

годишна работна заплата на 

наетите по трудово, служебно 

правоотношение в частния и 

обществения сектор 

6 488 лв.  

(базова 

година 2012 

г.) 

30% 11 078 лв. (2019 г.) 

Преизпълнен. 

Увеличаване на разходи за 

придобиване на ДМА на 

стопанска единица /нефинансов 

сектор/ в % 

633 000 000 

лв.  

(базова 

година 2011 

г.) 

30% 239 800 000 лв. (2019 г.) 

Спад с 62,1%. 

Брой лица, включени в 

образование и обучение за 

придобиване на компетентности 

в съответствие с пазара на 

труда /в % от населението в 

трудово активна възраст/ 

35 905 10% 19,7% (2020 г.) 

(през периода 2014-2020 г. 7 

289 лица са били включени в 

образование и обучение за 

придобиване на 

компетентности в 

съответствие с пазара на 

труда, представляващи 19,7% 
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от 36 943 души в 

трудоспособна възраст в 

Община Враца през 2020 г.) 

Преизпълнен. 

Брой курсове за професионална 

квалификация и 

преквалификация на безработни 

- 20 371 (2020 г.) 

Преизпълнен. 

Брой нови фирми, започнали 

своята дейност 

- 20 Липсва информация. 

Реализирани иновационни 

проекти 

- 10 120 

Преизпълнен. 

Брой проекти, изпълнени в 

рамките на зоните за 

интегрирано градско 

възстановяване 

- > 25 Над 80 

Преизпълнен. 

Реализирани инвестиции в 

съществуващите индустриални 

зони, млн. лв. 

- > 4,5 Над 42 млн. лв. 

Преизпълнен. 

Приоритет 1.2: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор 

Брой реализирани проекти за 

предприемане на нови дейности 

в сферата на земеделието, за 

ремонт на пътища и закупуване 

на техника, рехабилитация на 

техническата инфраструктура 

- > 20 0 

Увеличаване на приходите от 

селско, горско и рибно 

стопанство в % 

57 000 000 лв. 

(базова 

година 2011) 

30% Липсва информация 

Изграждане на покрит общински 

пазар 

0 1 1 

Изпълнен на 100%. 

Приоритет 1.3.: Печеливш туристически продукт 

Увеличаване на приходите на 

реализираните нощувки 

1 203 000 лв. 

(базова 

година 2011) 

30% 1 019 663 лв. (2020 г.) 

Брой туристически атракции 

създадени/подобрени (бр.) 

0 5 1 

Създадени и популяризирани 

туристически дестинации на 

база културно-историческо 

1 3 4 

Преизпълнен. 
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наследство (бр.) 

Приоритет 2.1: Устройство на територията и пространствено развитие 

Изработен и одобрен от ОбС-

Враца ОУП на град Враца 

0 1 0 

Рехабилитирана/реконструирана 

пътна мрежа с регионално и 

местно значение в км 

0 50 30,4 км 

Население с подобрен 

транспортен достъп (%) 

- 25% 57% 

Преизпълнен. 

Разширена и реконструирана 

ВиК мрежа (км) 

- 20 143 км 

Преизпълнен. 

Разширяване на 

газоснабдителната мрежа в 

битовия сектор с /в %/ 

- 20% - 

Реконструирана градска 

пречиствателна станция за 

отпадни води (ПСОВ) 

0 1 1 

Изпълнен на 100%. 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация 

Брой проекти, подкрепени и 

реализирани за изграждане на 

мини - ПСОВ в индустрията, 

услугите, населените места по 

стандартите на ЕС 

 3 2 

Обновен жилищен фонд (%) - 30% 6.62% 

29 обновени МЖС от общо 438 

МЖС в Община Враца 

Реновирани паркови 

пространства, в м2 

- 6 000 49 608 м
2 

Преизпълнен. 

Ремонтирани тротоари, в м2 - 10 000 24 218,34 м
2 

Преизпълнен. 

Модернизирани и 

новоизградени велоалеи, в км 

1,4 10 2 

Създадени/обновени градски 

зелени площи /% от зелените 

площи/ 

- 20% - 

Брой спортни площадки, 

отговарящи на европейските 

изисквания 

- 10 25 

Преизпълнен. 

Реализирани кампании за 

популяризиране на Враца като 

5 20 14 
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място за инвестиции, 

образование и живеене 

 

 

Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване 

Население, облагодетелствано 

от подобрена социална, 

образователна и здравна 

инфраструктура в % от общото 

население 

0 30% 100% 

Преизпълнен. 

Публични сгради, въвели 

енергоспестяващи мерки, брой 

10 17 1 

Приоритет 3.1.: Образование, култура, спорт, квалификация и учене през целият живот 

Брой нови/рехабилитирани 

образователни заведения (бр.) 

0 10 24 

Преизпълнен. 

Брой модернизирани и 

реконструирани сгради и обекти 

на културата, читалища и 

др.(бр.) 

0 6 1 

Брой изградени и 

реконструирани обекти и 

инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в 

свободното време (бр.) 

- 2 12 

Преизпълнен. 

Отпаднали ученици, %   - 

Приоритет 3.2.: Социално обслужване на населението 

Брой нови/рехабилитирани 

социални заведения (бр.) 

0 10 10 

Изпълнен на 100%. 

Разкрити алтернативни 

социални услуги 

  21 

Обслужени потребители на 

социални услуги 

800 

(2013 г.) 

> 500 804 

Преизпълнен. 

Приоритет 3.3.:  Качествено здравеопазване 

Брой нови/рехабилитирани 

здравни заведения (бр.) 

0 10 7 

Инвестиции в МТБ на здравни 

заведения, в хил.лв. 

-  7 112 674 лв. 

Приоритет 4.1.: Повишаване на административния капацитет на администрацията 

Общински служители 

преминали курсове за 

- > 25 102 
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повишаване на квалификацията  Преизпълнен. 

Приоритет 4.2. Качествено административно обслужване 

Брой на сключените договори за 

участие в програми и проекти по 

Структурните фондове (бр.) 

22 

Планов 

период 2007-

2013 

> 25 32 

Планов период 2014-2020 

Преизпълнен. 

Нови електронни услуги, 

предоставяни от общината 

4 > 10 18 

Преизпълнен. 

Брой проекти за разширяване на 

сътрудничеството и 

насърчаване на икономическия, 

социалния и културния обмен 

между общините на България и 

Европа 

5 

Планов 

период 2007-

2013 

> 5 10 

Преизпълнен. 

 

На база на представените в горната таблица данни могат да бъдат направени 

следните изводи:  

 Отчита се висока степен на постигане на приоритетите по всички четири 

стратегически цели на Общинския план за развитие. С най-голяма степен 

на изпълнение се отличават Приоритет 4.1. Повишаване на 

административния капацитет на администрацията и Приоритет 4.2. 

Качествено административно обслужване, където се наблюдава 

преизпълнение на заложените цели по всички индикатори. Всички 

индикатори са постигнати и по Приоритет 3.2.: Социално обслужване на 

населението. 

 Почти всички целеви стойности на индикаторите за измерване степента на 

постигане на Стратегическа цел 1 Ускорено развитие на местната 

икономика, Приоритет 1.1.: Градска икономика са достигнати или е 

отчетен висок процент на изпълнение. По отношение на изпълнението на 

индикаторите по включените в стратегическата цел приоритети, по-слаби 

резултати са постигнати по Приоритет 1.2: Развитие на конкурентоспособен 

аграрен сектор и Приоритет 1.3.: Печеливш туристически продукт. 

 При Стратегическа цел 2. Балансирано и устойчиво пространствено 

развитие, качествена среда за обитаване и адекватно 

инфраструктурно осигуряване се отчита постигане на голям брой от 

индикаторите, отчитащи постигането на целта и на включените в нея 

приоритети. Със значителна степен на преизпълнение се отчитат 

индикаторите "Население с подобрен транспортен достъп",  "Разширена и 

реконструирана ВиК мрежа", "Ремонтирани тротоари", "Брой спортни 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
138 

площадки, отговарящи на европейските изисквания" и "Население, 

облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна 

инфраструктура в % от общото население". За някои индикатори като 

"Модернизирани и новоизградени велоалеи", "Публични сгради, въвели 

енергоспестяващи мерки" и "Реализирани кампании за популяризиране на 

Враца като място за инвестиции, образование и живеене" се отчитат по-

ниски проценти на изпълнение спрямо заложените целеви стойности. 

 При повечето от заложените индикатори за изпълнение на Стратегическа 

цел 3. Развитие на човешкия капитал на общината има значителна 

степен на постигане  и преизпълнение, от което може да бъде направен 

извод, че изпълнението е също на високо ниво. Особено силни резултати са 

постигнати по индикатори "Брой нови/рехабилитирани образователни 

заведения" и "Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура 

за професионален спорт и спорт в свободното време" по Приоритет 3.1.: 

Образование, култура, спорт, квалификация и учене през целият 

живот, както и по индикатори "Разкрити алтернативни социални услуги" и 

"Обслужени потребители на социални услуги" по  Приоритет 3.2.: 

Социално обслужване на населението. По-ниска степен на постигане на 

заложените цели се отчита единствено при индикатори "Брой 

модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и 

др. " и "Брой нови/рехабилитирани здравни заведения". 

 Висока степен на постигане на целта се наблюдава по отношение на 

Стратегическа цел 4. Усъвършенстване на административния 

капацитет и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, като 

по всички индикатори към нейните два приоритета: Приоритет 4.1.: 

Повишаване на административния капацитет на администрацията и 

Приоритет 4.2. Качествено административно обслужване е постигнато 

значително надхвърляне на заложените изходни стойности.  
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Таблица 13: Финансово изпълнение на ОПР на Община Враца за периода 
2014-2020 г. 

Стратегически цели и приоритети Индикативен 
бюджет за 
периода 

2014-2020 г. 

Отчетено 
изпълнение 
за периода 
2014-2020 г. 

% на 
изпълнение 

спрямо 
индикативния 

бюджет 

Стратегическа цел 1 204 107 000 лв. 43 606 733 лв. 21.36% 

Приоритет 1.1 Градска икономика 125 820 000 лв. 36 097 489 лв. 28.69% 

Приоритет 1.2 Развитие на 
конкурентноспособен аграрен сектор 

61 455 000 лв. 1 196 864 лв. 1.95% 

Приоритет 1.3 Печеливш туристически 
продукт 

16 832 000 лв. 6 312 380 лв. 37.50% 

    

Стратегическа цел 2 424 854 000 лв. 196 775 701 лв. 46.32% 

Приоритет 2.1 Устройство на 
територията и пространствено 
развитие 

1 300 000 лв. 189 677 лв. 14.59% 

Приоритет 2.2 Качество на средата за 
обитаване и рекреация 

83 770 000 лв. 26 388 202 лв. 31.50% 

Приоритет 2.3 Инфраструктурно 
осигуряване 

133 411 000 лв. 150 449 914 лв. 113% 

Приоритет 2.4 Опазване на околната 
среда, ресурсна и енергийна 
ефективност 

206 373 000 лв. 19 231 306 лв. 9% 

    

Стратегическа цел 3 179 642 000 лв. 47 661 297 лв. 26.53% 

Приоритет 3.1 Образование, култура, 
квалификация и учене през целият 
живот 

154 130 000 лв. 20 917 881 лв. 13.57% 

Приоритет 3.2 Социално обслужване 
на населението 

20 031 000 лв. 18 279 833 лв. 91.26% 

Приоритет 3.3 Качествено 
здравеопазване 

5 481 000 лв. 8 463 582 лв. 154.42% 

    

Стратегическа цел 4 6 360 000 лв. 5 187 894 лв. 81.57% 

Приоритет 4.1 Повишаване на 
административния капацитет на 
администрацията 

3 360 000 лв. 4 848 641 лв. 144.30% 

Приоритет 4.2 Качествено 
административно обслужване 

3 000 000 лв. 339 253 лв. 11.31% 

    

ОБЩО 814 963 000 лв. 293 231 625 лв. 35.98% 

Източник: Община Враца 

В горната таблица е показано финансовото изпълнение на Общинския план за 

развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. като е съпоставен 
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планираният Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. с реално извършените, 

разплатени и отчетени разходи, направени за постигане на поставените цели на 

плана за развитие. Първоначално впечатление прави големият размер на 

заложения индикативен бюджет в плановия документ от 814 963 000 лв. Само в 

рамките на Приоритет 2: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор на 

Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната икономика първоначално 

са планирани 61 455 000 лв. предимно за мерки в рамките на частния сектор. 

Подобен подход на планиране на мащабни във финансово измерение мерки на 

частни инвеститори, върху чието изпълнение общинската администрация няма 

пряко отношение и възможност да влияе, води до нереалистично залагане на 

цели за разходване на средства в Програмата за реализация на ОПР и е 

предпоставка за по-ниски нива на финансово изпълнение на плана. 

Анализът, който по същество е част от параметъра "ефикасност на използваните 

ресурси" показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на Общинския 

план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. възлизат на 293 231 

625 лв. Видно от горната таблица заложеният индикативен бюджет на плановия 

документ е 814 963 000 лв. Съпоставяйки двете обобщаващи цифри, отчетените 

данни сочат, че в края на плановия период общото изпълнение на 

индикативния финансов план на ОПР е 35.98%. 

 

Фигура 5:  Финансово изпълнение на Стратегическите цели на ОПР на 
Община Враца за периода 2014-2020 г. спрямо индикативния 
бюджет 

Източник: Община Враца  

6 360 000 лв. 

179 642 000 лв. 

424 854 000 лв. 

204 107 000 лв. 

5 187 894 лв. 

47 661 297 лв. 

196 775 701 лв. 

43 606 733 лв. 

СЦ 4 

СЦ 3 

СЦ 2 

СЦ 1 

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. 
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По-детайлен анализ на финансовото изпълнение в края на отчетния период на 

ОПР на Община Враца за 2014-2020 г. показва най-близки реализирани 

инвестиции, спрямо първоначално планираните в рамките на Стратегическа цел 

4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса, където от общо 6 360 000 лв. от 

индикативния бюджет са изпълнени дейности на обща стойност 5 187 894 лв. или 

81.57%. Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено 

развитие, качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно 

осигуряване се характеризира с 46.32% изпълнение спрямо заложения 

индикативния бюджет – 196 775 701 лв. отчетени спрямо 424 854 000 лв. 

планирани. Стойностите на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 1: 

Ускорено развитие на местната икономика и Стратегическа цел 3: Развитие на 

човешкия капитал на общината в проценти в края на отчетния период са 

съответно 21.36% и 26.53%. Тук е моментът да се отбележи, че финансовият 

анализ сам по себе си не води еднозначно до изводи за ефикасността на 

използваните ресурси. Представеният в горната таблица анализ показва колко са 

реално изплатените и отчетени финансови средства към края на отчетния период 

– 2020 г. Съпоставянето на тези средства с изпълнението на индикаторите за 

отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на специфичните цели и 

приоритетите за развитие на Община Враца биха дали отговор на въпроса 

ефективно ли са използвани разходените средства. 

В рамките на настоящата оценка е направен и задълбочен анализ на всяка една 

стратегическа цел, с посочване на финансово изпълнение на всеки един 

приоритет от Общинския план за развитие. Методологията, която е използвана, 

включва разглеждането на всяка една планирана подмярка на всички заложени 

мерки на всеки приоритет и поставянето на оценка на финансовото изпълнение. 

Тази оценка се осъществява чрез сравнение на заложено и отчетено изпълнение, 

посочено като процент на реализация спрямо индикативния бюджет. 
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Фигура 6:  Финансово изпълнение на Стратегическа цел 1 на ОПР за 2014-
2020 г. спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община Враца 

При оценката на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 1: Ускорено 

развитие на местната икономика на ОПР на Община Враца за 2014-2020 г. най-

голямо впечатление прави разликата между използвания финансов ресурс и 

планирания на Приоритет 2: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор 

– 1 196 864 лв. разходвани, спрямо 61 455 000 лв. планирани или общо 1.95%. 

Сходно на ниския резултат на изпълнение на техническия отчет за същия 

приоритет Общинската администрация може само да отбележи липсата на 

инвестиции от страна на частния сектор в подмерки като „Изграждане на цех за 

смилане и пресяване на слънчогледов шпрот“, „Леярски цех“, „Сграда с 

производствено и търговско предназначение и офисна част на ДИСК – ГТ – 93   

ООД“, „Закупуване на шприцове и обновление“, „Закупуване на оборудване за 

металообработка и вертикална планировка на цех за електро механични 

изделия“. Следва да се отбележи, че Общинската администрация няма 

отговорност за изпълнението или неизпълнението на планирани мерки като 

гореизброените и в много от случаите няма ефективни методи за събиране на 

навременна и коректна информация за техническата и в още по-голяма степен за 

финансовата реализация на същите. Това е видно и от липсата на такава 

информация в изготвяните от администрацията годишни доклади за наблюдение 

изпълнението на ОПР. 

В рамките на Стратегическата цел най-висок резултат за финансовото 

изпълнение отчита Приоритет 3: Печеливш туристически продукт с 37.50%, а 

Приоритет 1: Градска икономика (36 млн. лв. спрямо 125,8 млн. лв.) е с малко над 

16 832 000 лв. 

61 455 000 лв. 

125 820 000 лв. 

6 312 380 лв. 

1 196 864 лв. 

36 097 489 лв. 

Приоритет 3 

Приоритет 2 

Приоритет 1 

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
143 

28%. Ключов проект за стратегическата цел е "Развитие на устойчив туризъм в 

Община Враца. Леденика – туризъм без сезони" на стойност 5 324 298 лв., който 

води до отлични резултати за повишаване на туристическата привлекателност на 

региона. 

 

Фигура 7:  Финансово изпълнение на Стратегическа цел 2 на ОПР за 2014-
2020 г. спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община Враца 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, 

качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване се 

характеризира с финансово изпълнение от 46.32% – 196 775 701 лв. отчетени 

спрямо 424 854 000 лв. планирани. В рамките на тази цел Приоритет 3 се 

отличава с повече разходвани средства – 150 449 914 лв., спрямо индикативния 

бюджет от 133 411 000 лв., което се равнява на 113% финансово изпълнение. 

Основна заслуга за това преизпълнение има проектът "Интегриран проект за 

воден цикъл на гр. Враца" – 65 528 633 лв. до края на 2020 г., част от Подмярка 

2.3.3.1 Реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и 

изграждане на нова. В настоящия анализ не са включени и допълнителните 15,5 

млн. лева разходвани по същия проект в рамките на 2021 г., което би увеличило 

значително финансовото изпълнение. Подмярка 2.3.1.2 Рехабилитация на 

общинска пътна мрежа и Подмярка 2.3.1.3 Модернизация и разширение на 

тролейбусния градски транспорт на територията на гр. Враца отбелязват 

финансово изпълнение от общо 50 883 146 лв. Резултатът от анализа на 

206 373 000 лв. 

133 411 000 лв. 

83 770 000 лв. 

1 300 000 лв. 

19 231 306 лв. 

150 966 516 лв. 

26 388 202 лв. 

189 677 лв. 

Приоритет 4 

Приоритет 3 

Приоритет 2 

Приоритет 1 

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. 
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останалите 3 приоритета от стратегическата цел се обобщава, както следва: 

Приоритет 1: Устройство на територията и пространствено развитие – 

14.59%, Приоритет 2: Качество на средата за обитаване и рекреация – 31.50% и 

Приоритет 4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност с 

9.32% на реализираните и отчетени разходи, спрямо индикативните. Като цяло 

финансовите средства, оползотворени в рамките на тази стратегическа цел имат 

ключово значение за развитието на общината в икономически и социален аспект. 

 

Фигура 8:  Финансово изпълнение на Стратегическа цел 3 на ОПР за 2014-
2020 г. спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община Враца 

В рамките на Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

най-голяма разлика между индикативния бюджет, заложен в Общинския план за 

развитие, и реализирания и отчетен финансов ресурс се наблюдава в Приоритет 

1: Образование, култура, квалификация и учене през целият живот. През 

разглеждания период са реализирани 13.57% от първоначално планираните 154 

130 000 лв. инвестиции. В рамките на приоритета има заложени подмерки, за 

които общинската администрация е отчела целенасочени усилия за изпълнението 

им, но поради различни обстоятелства изпълнението им е било забавено извън 

рамките на периода на изпълнение 2014-2020 г. Такъв е примерът с подмярка 

3.1.5.7 Културна инфраструктура на територията на военното поделение, 

5 481 000 лв. 

20 031 000 лв. 

154 130 000 лв. 

8 463 582 лв. 

18 279 833 лв. 

20 917 881 лв. 

Приоритет 3 

Приоритет 2 

Приоритет 1 

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. 
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където проекти, свързани с утилизиране и благоустрояване на територията на 

бившето военно поделение за изграждане на публична зона с културни, 

развлекателни и спортни обекти, места за отдих и занимания, остават 

нереализирани заради неуредените с Министерството на отбраната въпроси 

относно собствеността на имотите и обектите на негова територия. Въпреки това 

ключови подмерки като Подмярка 3.1.1.2 Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на образователни институции – детски 

ясли и градини, основни и средни училища в социална зона и Подмярка 3.1.1.5 

Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища 

в зона с обществена значимост имат реализирани дейности за 13 848 111 лв.  

Другите два приоритета в рамките на стратегическата цел бележат едни от най-

високите нива на финансово изпълнение в рамките на плановия документ, а 

именно: Приоритет 2: Социално обслужване на населението с над 18 млн. лв. от 

планирани 20 млн. лв, равняващи се на 91.26% и Приоритет 3: Качествено 

здравеопазване с преизпълнение от 154.42%, постигнато основно посредством 

успешната реализация на проект "Изграждане и оборудване на Лъчелечебен 

център в "Комплексен онкологичен център" ЕООД град Враца" на стойност над 6,6 

млн. лв. 

Фигура 9:  Финансово изпълнение на Стратегическа цел 4 на ОПР за 2014-
2020 г. спрямо индикативния бюджет 

 
Източник: Община Враца 

  

3 000 000 лв. 

3 360 000 лв. 

339 253 лв. 

4 848 641 лв. 

Приоритет 2 

Приоритет 1 

Отчетено изпълнение за периода 2014-2020 г. Индикативен бюджет за периода 2014-2020 г. 
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Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и 

подобряване обслужването на гражданите и бизнеса е с най-близки 

реализирани инвестиции, спрямо първоначално планираните. От общо 6 360 000 

лв. от индикативния бюджет са изпълнени дейности на обща стойност 5 187 894 

лв. или 81.57%. Това се дължи главно на Приоритет 1: Повишаване на 

административния капацитет на администрацията, за който се отчита 

финансово преизпълнение от 144.30% (над 4.8 млн. лв. реализирани и отчетени 

инвестиции спрямо 3.36 млн. лв. индикативно планирани). Ключова роля в 

рамките на приоритета заема Подмярка 4.1.2.1 Разработване и участие в 

проекти по програми за международно сътрудничество, където Община Враца 

отчита участие в 10 международни проекта за планиране и развитие за над 4.5 

млн. лв. Приоритет 2 има отчетени усвоени финансови средства и по двете 

заложени мерки на обща стойност 339 253 лв., представляващи 11.31% от 

индикативния бюджет за приоритета. 

Както бе дефинирано показателят "ефикасност на използваните ресурси" указва 

отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи. В този смисъл, 

за да се достигне до обоснован извод гореописаните разходвани средства следва 

да се съпоставят с постигнатия резултат.  

Анализът за Приоритет 1: Градска икономика на Стратегическа цел 1: Ускорено 

развитие на местната икономика показва преизпълнение на седем от общо 

деветте първоначално заложени индикатори, включително на ключови индикатори 

като „Реализирани иновационни проекти“, „Увеличаване на средната годишна 

работна заплата на наетите по трудово, служебно правоотношение в частния и 

обществения сектор“ и „Брой курсове за професионална квалификация и 

преквалификация на безработни“. Финансовият анализ показва, че за 

изпълнението на Приоритет 1 от Стратегическа цел 1 са разходвани и 

оползотворени 28.69% от планирания ресурс (36 млн. лв. спрямо 125,8 млн. лв.). 

Т.е. от гледна точка на ефикасността близо 29% от ресурса са постигнати близо 

78% ефективно изпълнение на индикаторите за резултат по Приоритета. Нещо 

повече, тези седем индикатора не са само успешно реализирани, а и в много от 

случаите са преизпълнени в пъти над планираното, какъвто е случаят с 

индикатора „Реализирани иновационни проекти“. Като цяло реализираните 

дейности от Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната икономика 

водят до преизпълнение на 10 от общо 15-те заложени индикатора или близо 67% 

с малко над 1/5 от финансовия ресурс, който е бил планиран като необходим за 

постигане на заложени цели. 

Аналогичен е и резултатът на Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия 

капитал на общината, където финансовият анализ показа реално изразходвани 

средства – 47 661 297 лв. спрямо заложени 179 642 000 лв. По отношение на 

постигнатите резултати се отчита изпълнение или преизпълнение на 6 от общо 9-

те заложени индикатора, част от тях са „Брой нови/рехабилитирани 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
147 

образователни заведения“, "Брой изградени и реконструирани обекти и 

инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време“ и „Брой 

нови/рехабилитирани социални заведения“. Трябва да се отбележи, че в някои от 

индикаторите като например „Процент отпаднали ученици“, не е заложена нито 

изходна стойност, нито целева такава, т.е. индикаторът не може да даде 

информация за изпълнението на целите на плановия документ. Това означава, че 

ако се използват единствено реално проследимите индикатори, ефикасността на 

използваните ресурси е още по-висока. Такива непроследими индикатори има и в 

останалите 3 стратегически цели. 

В Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и 

подобряване обслужването на гражданите и бизнеса се отчитат четири 

преизпълнени индикатора от четири заложени – „Общински служители, 

преминали курсове за повишаване на квалификацията“, „Брой на сключените 

договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове“, „Нови 

електронни услуги, предоставяни от общината“ и „Брой проекти за разширяване 

на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния 

обмен между общините на България и Европа“. Съпоставяйки го с финансовото 

изпълнение за стратегическата цел от 81.57%, резултатът отново е ефикасно 

използване на ресурсите за постигане и дори преизпълнение на заложените цели. 

За Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, 

качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 8 

от общо 16 индикатора са преизпълнени, като за два от индикаторите няма 

налична информация. Изпълнението на заложените цели отново показва 

ефикасност на използване на ресурсите при финансово изпълнение от  46.32%. 

Постигнатите нива по отношение на изпълнението на индикаторите за резултат са 

много добри. Анализът показва изпълнение или преизпълнение на 28 от общо 44 

първоначално заложени индикатора (като за 5 от тези индикатори няма налична 

информация или е непроследимо изпълнението им) или 63.6%. Всички тези 

изпълнени целеви стойности са постигнати с 36% от планирания финансов 

ресурс. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА 

РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Изводи относно системата за мониторинг и отчитане на 

цялостното изпълнение на Общинския план за развитие 

Целта на тази част от последващата оценка е да представи в систематизиран вид 

основните акценти от направените анализи във връзка с изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г.  

На база на направения анализ в настоящата Последваща оценка на ОПР на 

Община Враца за периода 2014-2020 г. могат да бъдат представени редица 

изводи относно реализираното, както и препоръки, които да допринесат за 

надграждането на провежданата местна политика за устойчиво развитие през 

следващия планов период (2021-2027 г.) и да бъдат използвани като коректив при 

ежегодното отчитане и актуализацията на новия План за интегрирано развитие на 

Община Враца за периода 2021-2027 г. 

Трябва да се отбележи, че извършването на анализа и оценката на 

стратегическия документ за развитието на Община Враца за периода 2014-2020 г. 

беше осъществено при отлично сътрудничество с местната администрация 

(предоставен изчерпателен обем от информация и изходни данни) и перфектна 

комуникация. Прилаганата от Община Враца система от ефективни методи и 

мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на програмата за реализацията 

на ОПР 2014-2020 г., както и изготвените годишни доклади за наблюдение на 

неговото изпълнение, съгласно указанията в Закона за регионалното развитие и 

правилника за неговото прилагане, значително улесниха процеса на изготвяне на 

последващата оценка на документа.  

В контекста на гореизложеното може да бъде изведено заключението, че през 

разглеждания период е прилагана ефективна система за мониторинг и отчитане 

на цялостното изпълнение на плана от страна на Община Враца. Това показва, че 

общинското ръководство и администрацията са работили активно за 

изпълнението на заложените в ОПР мерки, с ясното съзнание, че това не е просто 

един задължителен стратегически документ, изпълнен с добри пожелания, а 

ефективен инструмент за развитието на общината и подобряване качеството на 

живот на нейните жители, в духа на съвременните европейски практики. 

Основни изводи от последващата оценка 
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В резултат на извършената последваща оценка на Общинския план за развитие 

на Община Враца за периода 2014-2020 г. могат да бъдат направени следните 

изводи: 

 Общинският план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. е 

бил разработен в съответствие с Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Враца и допълва проекта на Община 

Враца "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца 

– устойчива Враца", разработен по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010 "Подкрепа за интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие", финансиран по 

Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) 2007-2013 г., 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Документът е 

приет от Общински съвет Враца с Решение № 796/29.07.2014 г. 

 Общинският план за развитие на Община Враца е бил разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие на 

Република България и действащата към този момент подзаконова 

нормативна уредба, както и с целите и приоритетите за развитие, 

дефинирани в стратегическите планови документи на регионално, 

национално и европейско ниво.  

 Стратегическата рамка на ОПР на Община Враца за периода 2014-2020 г. е 

комплексна и амбициозна. Тя включва: визия, 4 тематични области на 

развитие, 4 стратегически цели, 12 приоритета и заложени към тях 35 мерки 

с общо 174 подмерки за обезпечаване постигането на стратегическите 

цели. Чрез своята целенасочена и активна дейност по реализацията на 

плана, Община Враца е успяла до голяма степен да постигне заложената в 

него визия за балансирано и устойчиво развитие на местната територия, 

подобряване качеството на живот на гражданите и ускоряване на социално-

икономическото развитие. 

 Общинският план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г.  

отчита ниво на ефективност от 58.62% или 102 реализирани подмерки и 

дейности от първоначално заложени 174 подмерки при разработването на 

плановия документ. Анализът показва, че Стратегическа цел 4: 

Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса с дял на изпълнените подмерки и 

дейности спрямо заложените от 88.89% е най-ефективно изпълнена. На 

следващо място се нарежда Стратегическа цел 2: Балансирано и 

устойчиво пространствено развитие, качествена среда за обитаване и 

адекватно инфраструктурно осигуряване с 51 подмерки с отчетено 

изпълнение към края на 2020 г. от общо 82 планирани или общо над 62%. 
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Този резултат следва да се отчете като ключов, имайки предвид важността 

на пространственото развитие, качеството на средата и инфраструктурата 

за полагането на основите за развитието на общината в икономически и 

социален аспект. Това свидетелства за високата степен на постигане на 

заложените цели, благодарение на последователно, координирано и 

ефективно провеждане на политики чрез разнообразни програми, мерки, 

инициативи и проекти. 

 Изпълнението на ОПР се характеризира и с умерена ефикасност на 

разходваните средства за реализиране на заложените приоритети и мерки 

в Програмата за реализация на плана. Общите разходи за финансовото 

изпълнение на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 

2014-2020 г. възлизат на 293,231,625 лв. лв. при заложен индикативен 

бюджет на плановия документ от 814 963 000 лв., което води до общо 

изпълнение на индикативния финансов план на ОПР от 35.98%. Тази 

разлика в изпълненото спрямо планираното разходване до голяма степен 

може да бъде обяснено със заложените в някои случаи твърде 

оптимистични индикативни стойности на финансовите средства на етап 

планиране на ОПР, част от които са разходи, предвидени за осъществяване 

от частния сектор за специфични дейности в конкретни направления на 

промишлеността. Въпреки разликата в изразходения финансов ресурс 

спрямо планирания, инвестираните и отчетени средства са оползотворени 

сравнително ефективно, защото са изпълнени първоначалните цели на 

плановия документ. Това е видно от отчетения резултат в ключови 

индикатори като "Брой нови/рехабилитирани образователни заведения", 

"Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в свободното време", "Брой 

нови/рехабилитирани социални заведения", "Брой на сключените договори 

за участие в програми и проекти по Структурните фондове", и др.  

 В допълнение към горното, в рамките на настоящата последваща оценка 

анализът включва направените и отчетени разходи до 31.12.2020 година. 

Въпреки това проектите, които общинската администрация е успяла да 

защити и инвестициите в процес на реализация, които допринасят за 

изпълнението на заложените цели и приоритети продължават да отчитат 

изпълнение и през 2021 г. Такъв е примерът с проекта "Интегриран проект 

за воден цикъл на гр. Враца", част от Подмярка 2.3.3.1 Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на нова. В 

настоящия анализ не са включени допълнителните 15,5 млн. лева 

разходвани по същия проект в рамките на 2021 г., което би увеличило 

значително финансовото изпълнение. 
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 Общината е търсила проактивно различни възможности за финансовото 

обезпечаване на изпълнението на ОПР, респективно за оказване на трайно 

въздействие върху територията. В допълнение на средствата, заложени в 

общинския бюджет, са привлечени средства от Оперативните програми и 

други донорски програми, както и държавния бюджет, чрез които са 

извършени значителни инвестиции за подобряване и развитие на 

техническата, социалната и туристическата инфраструктура, заложени в 

ОПР.  

 Реализирани са проекти с насоченост към повишаване административния 

капацитет на експертите в общинската администрация – проект "В подкрепа 

за следващия програмен период", имащ за цел е укрепване на проектния 

капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР 

(Региони в растеж) за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите 

ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво и интегрирано градско 

развитие на Враца, както и проект "Финансов план на Община Враца" (в 

процес на изпълнение), имащ за цел подобряване на административния 

капацитет на Община Враца, чрез подпомагането ѝ в дейностите по 

управление и изпълнение на Инвестиционната програма за периода до 

2023 г., както и функциите ѝ на междинно звено по Приоритетна ос 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020. Може да 

се направи заключение, че посочените проекти са довели до желания 

резултат с оглед на значителния брой успешно реализирани проекти с 

национално, европейско и международно финансиране в периода 2014-

2020 г. 

 Реализирани са били значителни действия в посока решаване на проблеми 

в техническата инфраструктура на общината, опазване на околната среда, 

модернизиране и обновяване на публичната общинска собственост, 

социалните услуги, интегриране и социално включване и др.   

 Трябва да се отбележи фактът, че краят на плановия период в 

изпълнението на Общинския план за развитие, съвпада с глобалната 

финансово-икономическа криза, породена от пандемията от коронавирус. 

Този фактор може да се отчете като трудност при изпълнението на ОПР 

2014-2020, която поставя редица предизвикателства пред всички важни 

сектори, като това се очаква да се отрази и върху развитието на общината 

и страната като цяло и през следващите години. 

 Анализът на проектната активност на Община Враца показва, че местната 

администрация е работила интензивно в посока разработване и управление 

на проекти. Прегледът на данните в ИСУН показва, че Община Враца 

притежава отличен капацитет за реализация на проекти в различни области 
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и сфери, с разнообразна тематична насоченост. От общинската 

администрация се осъществяват проекти по линия на европейското 

финансиране с ресурсите на ФЕПНЛ, ЕФРР, ЕСФ, ИМЗ, КФ, ФМ на ЕИП. 

 Важен принос за местното развитие имат и чуждестранните инвестиции, 

които Община Враца насърчава и привлича чрез своята активна дейност, 

привлекателни условия за бизнес по отношение на административното 

обслужване и местните данъци и такси, и вложените средства за 

обновяване на пътната инфраструктура и инфраструктурата в 

индустриалните зони. По този начин Общината се е превърнала в 

предпочитан партньор за инвеститори от различни сфери – като 

доказателство за това е фактът, че няколко компании със сертификат 

„Инвеститор „Клас А” са закупили терени, направени са значителни 

инвестиции в размер на милиони левове, предстои изграждане и на нови 

производствени предприятия. Интерес към закупуване на терени и 

изграждане на нови производства проявяват различни компании от целия 

свят. 

 По отношение на международните партньорства, заключенията сочат, че 

Община Враца има успешен опит в разработването и управлението на 

съвместни проекти и инициативи с чуждестранни институции и организации, 

като администрацията работи по редица международни проекти, в 

партньорство със страни от ЕС. През периода 2014-2020 г. Община Враца е 

подготвила, спечелила и реализирала проекти, свързани със създаването 

на политики за опазване на околната среда, по-добро образование, 

създаване на заетост за младежите и др., по Програма "Дунав", Норвежкия 

финансов механизъм, Програмата за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 и Програма УРБАКТ III. 

Община Враца участва и в проект “BG EDEN Campaign III” на 

Министерството на туризма, в рамките на който чрез специално изработена 

брошура, тя е популяризирана като туристическа дестинация на 

международни туристически изложения, борси, форуми и други събития.  

 Община Враца има добре изградена и активно работеща система за 

наблюдение и контрол във връзка с обявяването на покани за проектни 

предложения по отделните оперативни програми и други програми и 

финансиращи схеми, като това е част от функциите на общинската 

дирекция "Програми и проекти", която осъществява дейностите в сферата 

на проектите с национално и европейско финансиране, тяхното 

изработване, както и подготовка на експертни анализи и оценки.  

 Следва да се отбележи също така, че Общината е осигурила всички 

необходими мерки за информация и публичност, във връзка с отразяването 



Доклад за резултатите от извършена Последваща оценка на изпълнението 
на Общинския план за развитие на Община Враца за периода 2014-2020 г. 
 

 
153 

реализирането на ОПР – за всеки един от финансираните проекти, 

разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, се 

публикува информация на сайта на Община Враца – www.vratza.bg, а 

предложенията за кандидатстване с проектни предложения по 

оперативните програми и поемане на общински дълг във връзка с 

реализацията на проекти, за които има подписани договори за 

безвъзмездна финансова помощ, се подлагат на обществено обсъждане.  

 Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите, 

залегнали в ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните 

електронни и печатни издания, от организираните пресконференции във 

връзка с подписване на договори за финансиране на проекти на Община 

Враца. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на 

реализация на проектите. 

 В заключение може да бъде обобщено, че организацията за изпълнение на 

ОПР в Община Враца може да се оцени като отлична. Общинската 

администрация е създала ефективна система за адекватен мониторинг и 

последователно и обективно отчитане на изпълнението на дейностите, 

заложени в стратегическия документ. 

Препоръки от последващата оценка 

На база извършената последваща оценка на Общинския план за развитие на 

Община Враца за периода 2014-2020 г. могат да бъдат изведени следните 

препоръки: 

 През следващия програмен период от определящо значение за развитието 

на общините ще бъде прилагането на инструмента Интегрирани 

териториални инвестиции (ИТИ) в рамките на новата програма "Развитие на 

регионите" 2021-2027 г., чрез която ще се насърчава балансирано 

териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена 

от интегрирани инвестиции. Предвижда се целите на програмата да бъдат 

постигнати чрез значителна промяна в отношението, възгледите и 

перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира именно 

чрез прилагането на интегриран териториален подход. Във фокуса на 

интегрирания териториален подход е ефективното използване на 

потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, както и други 

заинтересовани страни, действащи на съответната територия. В рамките на 

интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те региона от 

NUTS 2) ще се подкрепят концепции за ИТИ, финансирани от различни 

източници. Всяка концепция ще включва набор от взаимосвързани и 

http://www.vratza.bg/
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допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, насочени към 

територии с общи характеристики и/или потенциал за развитие, включващи 

най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат 

използвани за постигане на конкретна цел или приоритет на интегрирана 

териториална стратегия. Основна характеристика на интегрирания 

териториален подход е прилагането на принципа на партньорство. Във 

връзка с това, от ключово значение е Община Враца, използвайки подхода 

на ИТИ, да продължи да развива и надгражда междуобщинското 

сътрудничество със своя стратегически партньор Община Мездра, с който 

формират зоната на растеж „Враца – Мездра“, както и с останалите 

общини, които са определени като зони за растеж в Северозападен регион 

за планиране (община Видин, Лом, Монтана, Берковица, Ловеч-Троян, 

Плевен-Левски-Долен Дъбник). По този начин могат да бъдат съвместно 

реализирани редица интегрирани териториални проекти за развитие на 

територии, обекти и инфраструктура, попадащи в обхвата на зоната. 

 С дефинираните приоритети, мерки и подмерки, заложени в рамките на 

Стратегическа цел 1: Ускорено развитие на местната икономика от ОПР 

за периода 2014-2020 г., Община Враца обръща внимание на важната роля, 

която има частния сектор в развитието на общината в икономически и 

социален аспект. Във връзка с това през следващия програмен период – 

2021-2027 г. добра възможност за развитие ще предоставя Националния 

план за възстановяване и устойчивост, в който са включени потенциални 

проекти в ключови направления като „Кръгова и нисковъглеродна 

икономика“, „Устойчиво селско стопанство“, „Интелигентна индустрия“, 

„Местно развитие“, „Бизнес среда“ и други. 

 От особена важност за развитието на територията на община Враца през 

новия програмен период ще бъде и продължаването на успешната 

практика, реализирана в рамките на Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, по отношение 

на сътрудничеството с румънски партньори при осъществяването на 

съвместни проекти. Трансграничното партньорство дава отлични 

предпоставки за устойчивото развитие на региона и може да допринесе за 

решаването на общи проблеми в различни важни сфери като подобряване 

на достъпността, подобряване на икономическото и социалното развитие, 

насърчаването на научната дейност и иновациите, устойчиво използване и 

опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на 

ефективното управление на риска и др. Стратегическото географско 

положение Община Враца я прави допустим бенефициент освен по ТГС 

програмата със северната ни съседка, също и по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Сърбия. В този 
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смисъл, е важно Община Враца своевременно да инициира и контакти със 

сръбски заинтересовани страни, с които също да бъдат създадени 

партньорства, с цел идентифицирането на проектни идеи от взаимен 

интерес и стартирането на подготовка на съвместни проектни предложения 

за периода 2021-2027 г. по програмата Интеррег-ИПП България-Сърбия. 

Европейската комисия и Управляващите органи на Програмите за 

трансгранично сътрудничество подготвят регионалните приоритети за 

периода, насочени към развитието на иновативна и интелигентна 

икономика, адаптация към климата и предотвратяване и управление на 

риска, насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и др., и 

в тази връзка е от съществено значение Община Враца да реализира 

наличния потенциал за трансгранично сътрудничество с партньори от 

Румъния и Сърбия.  

 Освен програмите за ТГС, през новия програмен период Община Враца 

следва да продължи да развива и надгражда своя успешен опит във връзка 

с участието в международни проекти, като се възползва и от 

възможностите, предоставяни по линия на Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов 

механизъм, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, както и 

програми с финансиране, директно управлявано от Европейската комисия, 

като "Хоризонт Европа", "Life” и др. 

 В процеса на реализация на бъдещи проекти Община Враца следва да 

продължава да прилага принципа на партньорство и да участва в обмен на 

добри европейски практики и повишаване капацитета на администрацията 

съвместно с други общини и организации от ЕС, с НПО, централни и 

регионални държавни организации и институции, като това ще допринесе за 

оползотворяване потенциалите на територията на общината и постигането 

на заложените специфични цели за нейното развитие. 
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