
ПРОЕКТ: “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2012 
СОУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ", ГР. ВРАЦА  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
Дейност 1: Направа на изолация; 
Дейност 2: Външно обръщане около прозорци; 
Дейност 3: Обшивка бордове с поцинкована ламарина; 
Дейност 4: Доставка и монтаж водооткапващ профил; 
Дейност 5: Външно боядисване; 
Дейност 6: Доставка, монтаж и демонтаж скеле; 
Дейност 7: Натоварване и извозване строителни отпадъци. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Външно саниране на училищен корпус на СОУ "Никола Войводов", град Враца 
Сградата на училището е построена през 1980 г. и е разделена на три корпуса 
– учебен блок, административен блок (където се намират също физкултурния 
салон и басейна), столова, която вече е санирана. Учебният блок е на 4 етажа. 
Изграден е като смесена конструкция (монолитна и сглобяеми стенни панели). 
Административният блок, физкултурния салон и басейна представляват моно-
литна конструкция и в тази си част сградата е двуетажна. След проведените 
СМР дейности по проект „Създаване и гарантиране на висококачествени об-
ществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната ин-
фраструктура на Община Враца” сградата на училището е в добро общо със-
тояние. Извършеното детайлно енергийно обследване на сградата показва, че 
при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване 
не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт. 
Средната поддържана температура в сградата е около 18,2 о С, което е по-
ниска стойност от нормативната 18,5 о С за училища. При реализиране на 
енергоспестяващи мерки, сградата ще отговаря на изискванията за Сертифи-
кат категория А. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2012 

 

Споразумение № 09-7 / 23.03.2012 год. 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО: 01.04.2012 
КРАЙ: 30.09.2012 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 298 424 лева  
ГРАНТ: 99 464 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 198 959 лева  



Проект: “Красива България” 2012 
Паркинги и пешеходен подход към православен храм „Св. Мина"  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 
1. Изграждане на паркинг; 
2. Тротоарни настилки и озеленяване; 
3. Изграждане на парково осветление. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 
Изграждане на паркинг, тротоарни настилки и озеленяване и парково осветле-
ние към Православен храм “Свети Мина”, ж.к. “Дъбника” 
 
Предвижда се изграждане на пешеходна алея с дължина 5,18 м, която достига 
до западната граница на църковния двор и продължава на север с ширина 
4,44 м. Пред входа на двора, между двете части на алеята е предвиден кът за 
почивка. 
Северната част се затревява и се посаждат високостеблени широколистни и 
иглолистни видове. В южната част се създават три шестоъгълни озеленени 
площи, отделени помежду си с настилка от цветни бетонови плочи и пейки за 
почивка. 
Общественият паркинг е оформен като 8 броя групи по 5 паркоместа, отделе-
ни с тротоарни ивици. Паркингът ще се изпълни с асфалтова настилка. Двуст-
ранно по алеята ще се изпълни парково осветление. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

 
  

 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2012 

 

Споразумение № РД 09-71 / 07.08.2012 год. 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца 
НАЧАЛО: 07.08.2012 г. 
КРАЙ: 12.11.2012 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 175 754 лева  
ГРАНТ: 87 877 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 87 877 лева  



Проект: “Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични 
градски практики - SUGAR ” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
Добри практики: събиране и анализ, идентификация на основни индикатори 

за изпълнение; 
Обмяна на опит чрез кръгли маси, обучителни сесии за обучители и съвмес-

тни работни срещи, включително с участието на нови администрации; 
План за действие в сферата на градската логистика за всички SUGAR тран-

сферни градове. 
Благодарение на участието си в проекта, Община Враца разработи: SWOT 
анализ на транспорта; Стратегия за развитие на градската логистика във Вра-
ца, която очерта четирите стратегически приоритета на транспорта за периода 
до 2020 г., План за действие в сферата на градската логистика на гр. Враца, 
който очертава ясни приоритети за действие до 2017 година и допринася за 
изпълнение на мисията на транспорта в града. Бе извършено заснемане на 
съществуващото състояние на хоризонталната и вертикална планировка, как-
то и анализ на проблемите на паркирането в централна градска част “Синя 
зона”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Проект SUGAR се фокусира върху решаването на проблема с 

неефикасното и неефективно управление на градската дистрибуция на товари, 
важен елемент от цялостната система на градския транспорт и основен 
източник на емисии от превозните средства. За да постигне това, SUGAR 
насърчава обмена, дискусиите и трансфера на политически опит, знания и 
добри практики в областта на градското управление на товарните превози, по 
отношение на политиката и лостовете за планиране между и сред модерни и 
по-опитни обекти. 

SUGAR е проект финансиран от Програма INTERREG IVC и има за цел 
трансфер на добри практики и опит в създаването на политики в сферата на 
градската логистика. Проектът се координира от Регион Емилия-Романя 
(Италия) и обединява 17 партньора от 10 европейски страни, включително 
градове с добри практики и трансферни градове, заедно с 5 технически 
партньора (Институт за транспорт и логистика и Централно европейски 
инициативи - Италия, POLIS (Полис е мрежа от европейски градове и региони, 
работещи заедно за развитието на иновационни технологии и политики за 
местния транспорт) - Белгия и Института за логистика и складиране в Полша). 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 0154R1 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 месеца 
НАЧАЛО: 01.11.2008 г. 
КРАЙ: 29.02.2012г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 296 000 лева 
ГРАНТ: 252 000 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 44 000 лева 



Проект: „Изграждане на сепарираща инсталация на Ре-
гионалното депо за ТБО на общини Враца и Мездра” 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Сепариращата инсталация е предназначена да обработва битовите 
отпадъци от общините Враца и Мездра, които се разделят по видове и 
тези, които не подлежат на повторна преработка ще бъдат балиран и 
складирани в клетките на депото. Отпадъците от пластмаса, хартия, 
желязо и стъкло ще отиват за рециклиране. По този начин освен, че ще 
се прави икономия на суровини, ще се намалява обема и на депонира-
ния отпадък с поне 30 %. Дневно депото поема по около 80 тона боклук 
от двата града и прилежащите села. Регионалното депо за твърди би-
тови отпадъци обслужва 52 населени места от общините Враца и Мез-
дра със население 97 366 жители. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Изграждане на сепарираща инсталация на Регионалното депо за ТБО 
на общини Враца и Мездра. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

КРАЙ: 2012 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 000 000 лв. 
 

ПУДООС Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната 
среда 



Проект: „Обществени трапезарии” 

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

През 2012 г. услугата се предоставя на 98 потребители. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца:  
НАЧАЛО: 03.01.2012 г. 
КРАЙ: 30.04.2012 г.  

ГРАНТ: 18 110,40 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: режийни разходи и допълване на менюто с 
десерт— 3,00 лв. на човек  

 
  

 
 

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
Агенция за социално подпомагане към МТСП  

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 88 от 
03.01.2012 г.  



Проект: „Обществени трапезарии” 

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

През 2012 г. услугата се предоставя на 98 потребители. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

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

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца 
НАЧАЛО: 01.10.2012 г. и 01.11.2012 
КРАЙ: 31.10.2012 г. и 31.12.2012 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 13 582,80 лв. 
ГРАНТ: 13582,80 лв. 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0  

 
  

 
 

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” 
Агенция за социално подпомагане към МТСП  

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 04-
128/25.09.2012 г. и Анекс № 1 към Договор РД04-128/25.09.2012 г.  


