
ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2016 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ОБЩИНА ВРАЦА 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Проектът предвижда изграждане на две асансьорни шахти, както и дос-

тавка и монтаж на два асансьора, които ще бъдат разположени съответ-
но в сградата на Община Враца на ул. „Стефанаки Савов” № 6 и в сгра-
дата на Регионална библиотека „Христо Ботев на ул. „Петропавловска” 
№ 43.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Основна цел на проекта е да се улесни  достъпа на хора с увреждания и ин-
валиди до сградите на Общинска администрация, библиотека и Местни данъ-
ци и такси.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

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

 

Договор РД 09-100 от 02.09.2016 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2,5 месеца 
НАЧАЛО: 26.09.2016 г 
КРАЙ: 31.01.2017 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 168 849,00 лева  
ГРАНТ: 146 899,00 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 21 950,00 лева  

Преди 

Сега 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Подписване на ДБФП, определяне на отговорните длъжностни лица за 

изпълнение на задълженията по договора. 
 Пресконференция за стартиране на проекта. 
 Инженеринг – Избор на изпълнител: Подготовка и одобрение на доку-

ментация за възлагане. Получаване на оферти. Оценка, работа на 
комисия, сключване на договор. 

 Изпълнение на договор с избран изпълнител „Инженеринг“: Проектира-
не. Съгласуване на проекта. Разрешение за строеж. Изпълнение на 
СМР. Въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Избор на изпълнител за оценка на съответствието и строителен надзор. 
 Оценка на съответствието и строителен надзор. 
 Изготвяне на искане за авансово плащане. 
 Пресконференция за приключване на проекта. 
 Окончателен технически доклад и финансов отчет. 

В следствие на разразила се гръмотевична буря, придружена с проливен 
дъжд, разразила се на 31.07.2014 г. и на 01.08.2014 г. са пострадали няколко 
важни обекти в Община Враца.  
 Язовирната стена на язовир Желязковец, с. Баница; 
 Язовир Мраморчица, с. Горно Пещене; 
 Ул. Александър Стамболийски, с Три кладенци; 
 Медковско дере, град Враца; 
 Ул. Йордан Лютибродски, с. Баница; 
 Ул. Вела Пеева, с. Тишевица. 

Специфични цели: 
Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена, почистване  и ре-

монт на отводнителен канал на улица „Ал. Стамболийски”, с. Три кладенци  - 
Ще се извърши възстановяване на инфраструктурата в състоянието й преди 
настъпване на природните бедствия, като за целта ще се извършат възстано-
вителни дейности по ремонт, частично възстановяване или замяна на конст-
руктивни елементи. Възстановяване на улично платно. 
Медковско дере – гр. Враца – почистване от камъни и наноси речното 

корито и околното пространство, възстановяване на стоманобетонните 
укрепителни стени и укрепване на водосточните тръби под пътните участъци. 
Възстановяване на улични платна в село Баница и село Тишевица. 
 Язовирната стена на язовир Желязковец— ще се извърши възстановява-

не на инфраструктурата в състоянието й преди настъпване на природните 
бедствия, като за целта ще се извършат възстановителни дейности по ремонт 
и цялостна подмяна на гасителя и преливника. 
Язовир Мраморчица—ще се извърши възстановяване на 

инфраструктурата в състоянието й преди настъпване на природните бедствия, 
като за целта ще се извършат възстановителни дейности по ремонт и 
цялостна подмяна на гасителя и преливника.  

Договор 2014BG16SPO002 – 003 от 16.09.2015 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 месеца 
НАЧАЛО: 16.09.2015 г. 
КРАЙ: 16.03.2017 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 666 966.96 лева  
ГРАНТ: 664 566.96 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 2 400,00 лева 

Проект: “Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от навод-
ненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на територията на 

Община Враца” 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Организация и управление на проекта 
 Изготвяне на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП 
 Изготвяне на работни проекти за изпълнение на мерки по енергийна 

ефективност 
 Изпълнение на мерки по енергийна ефективност 
 Въвеждане на иновативна система за мониторинг и контрол на автома-

тиката в петте обекта на интервенция 
 Изпълнение на авторски и строителен надзор 
 Осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението в рамките на 

проекта 
 Информация и публичност на проекта 
 Посещение в страна донор (Кралство Норвегия) за обучение по енерги-

ен мениджмънт 
 Посещение на представители на партньора (Норск Енерджи)  от страна 

донор (Кралство Норвегия) за провеждане на отворена работна среща 
със заинтересованите страни и запознаване с добри практики 

 Извършване на независим одит по проекта 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефек-
тивност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца. 
Специфични цели на проектното предложение са: 
1.  Изцяло въведени енергоефективни мерки в пет обекта на образователната 
инфраструктура на гр. Враца: ДГ „Звънче”, ДГ „Детски свят”, НУ „Иван Вазов”, 
СУ „Никола Войводов” и ППМГ „Акад. Иван Ценов” и СУ Васил Кънчов. 
2. Насърчаване на устойчивия икономически растеж на община Враца, чрез 
намаляване на енергопотреблението. 
3. Изграждане на модерна образователна инфраструктура. 
4. Подобряване на социално-битовите условия за пребиваване на децата и 
учениците.  
5. Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравнос-
тойно положение, вкл. ромите и хората с увреждания, до качествена учебна 
среда. 
6. Създаване на работни места за кадри, които ще участват в изпълнението на 
дейностите по внедряване на мерките за енергийна ефективност на образова-
телната инфраструктура. 

Договор BG04-02-03-043-003 от 18.08.2015 
 ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 

 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗ-
ВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРА-

ДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ с включен допълнителен 
обект 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 месеца 
НАЧАЛО: 18.08.2015 г. 
КРАЙ: 18.04.2017 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 071 108,29 лева  
ГРАНТ: 1 071 108,29 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма  

Проект: “Повишаване на енергийната ефективност в общинската 
образователна инфраструктура на гр. Враца” 

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЩИНА ВРАЦА 

Министерство  
на енергетиката  



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Изпълнение на строително-ремонтни дейности в Младежки център 
 Доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център 
 Организиране на информационни форуми с участие на заинтересовани-

те страни 
 Подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съ-

вета на Европа 
 Допълнителна образователна подготовка на децата и младежите в не-

равностойно положение, в това число и роми 
 Формиране на „Клубове по интереси” и провеждане на извънкласни за-

нимания в различни области 
 Организиране на съвместни инициативи за взаимно опознаване на раз-

нообразието в културите и традициите, чрез съвместно провеждане на 
традиционни за различните етноси прояви 

 Разработване на Програма за социална интеграция на деца и младежи в 
неравностойно положение на територията на община Враца за периода 
2014-2020 г 

 Изпълнение на мерки по информация и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Осъществяване на ефективни и ефикасни мерки, насочени към уязвими 
групи на деца и младежи в риск.  
 
Специфични цели: 
 Подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и 

труд; 
 Засилване на мотивацията за включванена деца и родители от 

етническите малцинства; 
 Провеждане на допълнителни занимания с деца и младежи от 

етническите малцинства; 
 Привличане на родителите в процеса на образователна, социална и 

трудова реализация на децата и учениците. 
 Подобряване на физическата средата, в която протича процеса на 

интеграция; 
 Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на 

съвместни инициативи; 
 Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност 

към младежите в риск; 
 Разработване на стратегически документ - Програма за интеграция на 

младежите в неравностойно положение. 

Договор № Д03-6 от 27.01.2014 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 27.01.2014 
КРАЙ: 30.04.2017 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 160 206,00 евро  
ГРАНТ: 986 175,10 евро  
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 174 030,90 евро  

Проект: “За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в 
риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално 

включване в община Враца” 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОГРАМА BG06 
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК 



Проект: “FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестя-
ване на енергия в семействата”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Управление на проекта (РП 1); 
 Разработване на пакет от FIESTA инструменти (енергиен одит, ръководст-

во за домакинствата и FIESTA анимации, водещи до действия за енергий-
на ефективност в дома) (РП 2); 

 Създаване на енергийни помощни справочници във всеки от участващите 
градове (РП 3); 

 Изработване на енергийни помощни справочници с мерки за подпомагане 
като: семинари за училищата, търговци на дребно и инсталиращи системи 
за охлаждане; местните лотарии за енергийна ефективност; търговски гру-
пи на потребителите (РП 4); 

 Комуникация и разпространение (РП 5); 
 Дейности по разпространение на Програмата за интелигентна енергия (РП 

6).  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Основната цел на проекта е водещи семейства да пестят енергия в дома, ед-
новременно чрез въздействие на поведението за консумация на електроенер-
гия и на решенията за закупуване на техника, чрез цялостна временна програ-
ма, основана на сегментиране на пазара, с усет към уязвимите категории. Вни-
манието е насочено към практики и продукти, предлагащи значително спестя-
ване, включването на посредници като търговци на дребно, монтажници и ре-
дица организации в подкрепа на политиките на ЕС на пазара и предизвикване-
то на материални действия от домакинствата, генериращи значителни въз-
действия от гледна точка на спестяване на енергия, емисии за намаляване на 
CO2, инвестиции в енергийно ефективни уреди.  
 
19 партньори (5 технически партньори, 14 местни власти с около 2,3 милиона 
жители, 2% от общия брой население в пет страни - Италия, Испания, Бълга-
рия, Хърватия, Кипър).  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор: IEE/13/624/SI2.687934 от 01.10.2014 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца  
НАЧАЛО: 01.10.2014 
КРАЙ: 30.09.2017 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 67 301,85 лева 
ГРАНТ: 50 476,39 лева (75 %) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 16 825,46 лева (25 %) 



Проект: „Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни 
млади хора от община Враца”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 

29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и 
активиране за включването им на пазара на труда. 

 Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа. 
 Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалифи-

кация по професия „Работник в озеленяването”, специалност 
„Озеленяване и цветарство”. 

 Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата 
на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период 
до 6 месеца. 

 Дейности за организация и управление на проекта. 
 Дейности по информиране и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основна цел на проекта е мотивиране за активно поведение на пазара на тру-
да и интеграция в заетост на млади хора до 29 г. възраст вкл., които не учат, 
не работят и не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетост-
та.   

 

Специфични цели: 

 Идентифициране на неактивни млади хора до 29 г. възраст вкл. и улес-
няване на техния достъп до информация за спецификата и възможнос-
тите на пазара на труда и на системата за образование и обучение в об-
щина Враца.  

 Създаване на умения сред неактивни млади хора до 29 г. възраст за тър-
сене на работа и за представяне пред работодател.  

 Повишаване на професионалните умения и мотивация сред неактивни 
млади хора до 29 г. възраст, проявили интерес да работят като работник 
озеленяване.  

 Осигуряване на заетост на неактивни млади хора до 29 г. възраст.  

 Повишаване на информираността на местната общност относно възмож-
ностите на ОПРЧР 2014-2020 г. за подкрепа на социалното включване на 
неактивни млади хора до 29 г. възраст.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 20 месеца 
НАЧАЛО: 13.05.2016 
КРАЙ: 31.12.2017 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 166 389,98 лева  
ГРАНТ: 166 389,98 лева  

ДБФП BG05M9OP001-1.002 – 0096-С014 от 25.05.2015 
 

Министерство на труда и социалната политика 
Проект № BG05M9OP001-1.002 – Активни  



Проект: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в 
община Враца” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните 

потребности на човека в неравностойно положение, чрез подкрепа за 
дейността на съществуващо Звено за социални услуги в домашна среда 
и преобразуването му в Център за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността и в домашна среда, в т.ч. подкрепящи 
и интегрирани междусекторни услуги. 

 Обучение на персонала, предоставящ социалните услуги. 
 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия 

на персонала, предоставящ социални услуги. 
 Мотивационна, психологическа или друг тип подкрепа за потребителите 

на услугите, според тяхната индивидуална потребност. 
 Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания. 
 Разработване на Методология за дейността на Център за почасово пре-

доставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна 
среда. 

 Организация и управление на проекта. 
 Дейности по информиране и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора, които са 
в невъзможност за самообслужване и са в риск от социално изключване и бед-
ност чрез осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени 
здравни и социални услуги в общността и в домашна среда.  

Специфични цели: 

 Улесняване достъпа на хората с увреждания и на възрастни хора в не-
възможност за самообслужване до основни здравни услуги, които да се 
предоставят едновременно със социални услуги в домашна реда.  

 Създаване на възможности потребителите на услуги да повишават неза-
висимостта си. 

 Повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите да 
предоставят социални услуги.  

 Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи.  

 Оказване на подкрепа за дейността на създаденото по процедура 
„Помощ в дома” Звено за социални услуги в домашна среда и преобра-
зуването му в Център за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността и в домашна среда.  

 Повишаване на информираността на местната общност относно възмож-
ностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за подкрепа 
на социалното включване на хората с увреждания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 22 месеца 
НАЧАЛО: 01.02.2016 
КРАЙ: 31.12.2017 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 746 475,57 лева  
ГРАНТ: 746 475,57 лева  

ДБФП BG05M9OP001-2.002-0190-C001 от 18.12.2015 

Министерство на труда и социалната политика 
Проект № BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” 



ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2017 
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО 

ПРОСТРАНСТВО НА ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
 Ремонт на площадките за игра 

 Демонтаж на стари детски съоръжения, които не отговарят на изисква-
нията на Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопас-
ността на площадките за игра, тъй като са в лошо състояние и не отгова-
рят на изискванията за настилките.  

 Запазват се само пясъчниците, който ще се обновят.  

 Премахват се и съществуващите беседки, пейки и кошчета 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

 

  
 

 

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

 

Договор РД 09-29 от 14.03.2017 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца 
НАЧАЛО: 14.03.2017 г. 
КРАЙ: 20.11.2017 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 230 117 лева  
ГРАНТ: 99 897 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 130 220 лева  

Преди 

Сега 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Закупуване на 1 брой електрически автомобил за нуждите на Общи-

на Враца, Предназначен за дейностите на общинска администрация 
Враца 

 
Техническите характеристики на електрическите автомобили: Марка 
Киа (Kia), модел Соул ЕВ (Soul EV):  
 
 Категория на превозно средство - М1; 
 Двигател - изцяло електрически; 
 Брой места - 4+1; 
 пробег с едно зареждане на батерията - 250 km. 
 максимална скорост - 145 км/ч;  
 Литиева батерия; 
 капацитет на батерията - минимум 30 kWh за електрически превозни. 
 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Проектът ще доведе до директни ползи за околната среда, като чрез 
замяната на конвенционален автомобил с електрически се очаква да 
бъдат спестени около 1,0 т. СО2 годишно.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: 20.04.2017 г. 
КРАЙ: 18.10.2017 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 54 000,00 лева 
ГРАНТ: 20 000,00 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 34 000,00 лева  

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ  

Договор № 012ЕМ/18.10.2017 г. 

 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 


