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I. Интегрираните планове за градско възстановяване и 
развитие като ефективни инструменти за управление 

Политиката за интегрирано развитие на градските райони е процес, при който се 
координират пространствените, секторни и времеви аспекти на основни области от 
градското развитие. Тя е основна предпоставка за реализирането на стратегията на 
Европейския съюз за устойчиво развитие. 

Интегрираното развитие на градовете се реализира чрез интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР), с които се осигурява пространствена, 
времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови 
ресурси за постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови 
инструменти. Тези планове се разработват от местните администрации на много широка 
обществена основа с непосредствено участие и ангажиране както на икономическите 
оператори и професионалните сдружения, така и на всички заинтересовани структури 
на гражданското общество, специфични обществени групи и на населението в цялост. 

Интегрираният подход в областта на градското развитие е задължително изискване 
при получаване на подкрепа от финансовите инструменти от ЕС. 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) определя 
пространствен модел за умерено полицентрично развитие на българската територия, 
който включва 1 град от 1-во йерархично ниво, 9 града от 2-ро йерархично ниво, 29 
града от 3-то йерархично ниво и 28 града от 4-то йерархично ниво, съгласно 
определените в нея категории градове. Град Враца попада в трето йерархично ниво. 

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), "Интегриран план за градско развитие" е 
план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – 
град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално 
развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете." 
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, 
действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за 
въздействие в градовете, принадлежащи в целевата група, която включва градовете от 
определения в НКПР модел. ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, 
социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на 
всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи 
да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от 
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 
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Интегрираните планове се изработват за част/и от града като обособена/и територия/и 
(наречена/и зона/и за въздействие). За разлика от Общия устройствен план (ОУТ) на 
града, който дава всеобхватна стратегическа визия за развитие на целия град и по тази 
причина  разглежда проблематиката на макрониво, ИПГВР се разработва като програмен 
документ, който съдържа конкретни параметри за развитието на зоната/ите за 
въздействие и планира ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

Целта на ИПГВР е да подпомогнат осъществяването на визията за развитието на града, 
чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с 
негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и 
координирано управление на разнородни инвестиции. Стратегията на ИПГВР определя 
начина, по който в рамките на общата визия за развитието на града ще се преодолеят 
несъответствията и изоставането на градски територии и подсистеми, включително 
такива със социални проблеми, или ще се реализират ресурси с потенциал за 
удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия.  
Стратегията се обосновава, като за всяка от определените зони за въздействие се 
посочва каква конкретна част от визията за развитие на града ще подпомогнат, 
включително кои приоритети ще се постигат, отнесено към действащите стратегически 
планови документи от всички нива, включително секторните стратегии. 
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II. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 
гр. Враца за периода 2014-2020 г. 

ИПГВР на град Враца за периода 2014-2020 г. е разработен с широко гражданско 
участие, обхванало както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско 
значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, 
етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на 
бизнеса в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните 
власти, неправителствения сектор и частните инвеститори. 

ИПГВР е разработен съгласно изискванията на Методическите насоки на Министерството 
на регионалното развитие за разработване и прилагане на интегрираните планове за 
градско възстановяване и развитие, издадени в съответствие с изискванията на Закона 
за регионалното развитие и Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-
07/2010 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР 2007-2013 
г.) , във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФ) по ОПРР 
№BG161PO001/1.4-07/2010/032, сключен между Министерството на регионалното 
развитие и Община Враца. 

ИПГВР на гр. Враца е одобрен от Междуведомствена оценителна комисия - Протокол - 
Становище 7, одобрен от ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2007-2013 
г. Планът е внесен в УО на ОПРР с писмо с вх. номер 99-00-6-8216/31.07.2013 г. и 
допълнително представени документи с писмо с вх. номер 99-00-6-10677/30.10.2013 г. 
и одобрен с Решение 501/25.06.2013 г. на Общински съвет – Враца (ОбС-Враца). 

С писмо от Община Враца с изх. номер 0400-615/29.12.2015 г. до УО на Оперативна 
програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) са подадени документи за 
изменение на ИПГВР на Враца. На 25.02.2016 г. в конферентната зала на Община Враца 
е проведено обществено обсъждане за включване на допълнителни обекти в обхвата на 
ИПГВР на Враца до 2020 г., приет с Решение 501/25.06.2013 г. на ОбС – Враца. Във 
връзка с настъпили промени, след одобрението на ИГПВР – Враца и ОПРР 2014-2020, 
както и постъпили предложения от представители на държавни, регионални и общински 
структури, за включване на допълнителни обекти в ИГПВР и в изпълнение на 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", в плана са включени 
допълнителни обекти, както и допълнителни проекти, които допринасят за 
функционалните връзки на града с неговата периферия и се реализират извън зоните за 
въздействие. 
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При разработването на ИПГВР на град Враца за периода 2014-2020 г. е дефинирана 
следната визия за развитието на града до 2020 г.: 

Визия на ИПГВР на гр. Враца  

До 2020 г. град Враца да се превърне в съвременен европейски град 
с устойчиво развитие, запазена идентичност, активна социална общност, 

качествена среда за живот, бизнес, спорт и рекреация, икономика, основана на 
знание и иновативност, територия със 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. 

 
С цел изпълнение на дефинираната визия за развитие на град Враца до 2020 г. и на 
базата на изготвения анализ на настоящата ситуация, както и приоритетите, дефинирани 
в Общинския план за развитие (ОПР) на Община Враца, в Областната стратегия за 
развитие на област Враца, в секторните стратегии и тези за стратегическото развитие на 
Република България, са разработени стратегия и общи и специфични цели за изпълнение 
на ИПГВР на град Враца. 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ВРАЦА 

Гръбнакът на стратегията за възстановяване и развитие на град Враца до 2020 г. е 
съсредоточен върху съживяването на местната икономика, като всички останали цели, 
мерки и дейности са подкрепящи и съпътстващи тази основна линия на действие. 
Стратегията за възстановяване и развитие на гр. Враца, произтичаща от формулираната 
визия, обхваща три основни ключови направления за бъдещото развитие на града, които 
покриват определени аспекти от развитието му в съответствие с принципите на 
интегрираното градско планиране. Тези три общи направления са дефинирани в 
следните три общи цели: 

• Обща цел 1: Съживяване и развитие на местната икономика 

Обща цел 1 допринася за изпълнение на икономическата част от дефинираната визия за 
развитие на града до 2020 г., част и от гореописаната стратегия, а именно град Враца да 
се превърне в европейски град с балансирана икономика, съхраняваща природните 
ресурси, предлагаща добри условия за бизнес, привличаща значими инвестиции и 
предлагаща нови работни места, водещи до повишаване на доходите и стандарта на 
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живот на жителите; икономика, основана на знанието, технологиите и иновациите, с 
развит малък и среден бизнес, услуги, селско стопанство и туризъм. 

Специфични цели 

1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, 
развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на населението; 

2. Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес 
структурите; 

3. Насърчаване на енергийната ефективност на сградите и инсталациите и 
внедряването на възобновяеми енергийни източници. 

Тази част от визията за развитие на града и дефинираната обща цел 1 е концентрирана 
основно в рамките на дефинираната зона за въздействие с потенциал за икономическо 
развитие. 

• Обща цел 2: Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 
инфраструктура 

Обща цел 2 допринася за изпълнение на втората част от дефинираната визия за развитие 
на града до 2020 г., а именно град Враца да се превърне в съвременен, сигурен и спокоен 
град, предлагащ привлекателна среда за живот, отдих и рекреация, равни възможности 
за качествено образование и здравеопазване; град с подобрени и обновени 
инфраструктура и елементи на градската жизнена среда, където високото качество и 
стандарт на живот да дават на жителите му самочувствие на равноправни граждани на 
Обединена Европа. 

Специфични цели 

1. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното 
осветление; 

2. Подобряване на транспорта и транспортните мрежи;  
3. Решаване на проблемите с паркирането; 
4. Видеонаблюдение; 
5. ВиК. 

Тази част от визията за развитие на града и дефинираната обща цел 2 се насочени към 
територията и на трите дефинирани зони за въздействие. 
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• Обща цел 3: Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на 
културно-историческото наследство 

Обща цел 3 допринася за изпълнение на третата част от дефинираната визия за развитие 
на града до 2020 г., а именно Враца да се превърне в модерно-функциониращ общински 
и областен административен център с облагородена и чиста природа, престижни 
културни събития, подкрепящи изкуството във всичките му форми, съхранено и 
споделено културно-историческо наследство, обновени и възстановени паметници на 
културата и развита туристическата инфраструктура. 

Специфични цели 

1. Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги; 

2. Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите 
потребности на местната икономика; 

3. Подобряване на условията за спорт на територията на града; 

4. Облагородяване и изграждане на междублокови пространства, детски 
площадки, обществени зелени площи, улични мрежи, паркове и др.; 

5. Реконструкция и рехабилитация на инфраструктурата, свързана с култура и 
туризъм с цел повишаване на туристическия потенциал на града. 

Тази част от визията за развитие на града и дефинираната обща цел 3 са насочени 
основно към територията на дефинираната зона на публични функции с висока 
обществена значимост и зоната с преобладаващо социален характер. 
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Таблица 1.  Визия, Общи цели и Специфични цели на ИПГВР, гр. Враца 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ВРАЦА ДО 2020 г.: 
До 2020 г. град Враца да се превърне в съвременен европейски град с устойчиво развитие, запазена 

идентичност, активна социална общност, качествена среда за живот, бизнес, спорт и рекреация, 
икономика основана на знание и иновативност, територия със 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. 

ОБЩА ЦЕЛ 1 
Съживяване и развитие на 
местната икономика 

ОБЩА ЦЕЛ 2 
Реконструкция и модернизация 
на местната техническа 
инфраструктура 

ОБЩА ЦЕЛ 3 
Изграждане на привлекателна 
среда за живот и опазване на 
културно-историческото 
наследство 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
Създаване на благоприятна 
бизнес среда за привличане на 
инвестиции, развитие на 
предприемачеството и 
осигуряване на заетост на 
населението 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
Реконструкция, рехабилитация и 
изграждане на уличната мрежа 
и уличното осветление 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 
Осигуряване на качествени и 
достъпни социални и здравни 
услуги 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
Преоборудване, физическо 
усъвършенстване и 
модернизация на бизнес 
структурите 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
Подобряване на транспорта и 
транспортните мрежи 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 
Повишаване качеството на 
образованието и адаптирането 
му към новите потребности на 
местната икономика 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 
Насърчаване на енергийната 
ефективност на сградите и 
инсталациите и внедряването на 
възобновяеми енергийни 
източници 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 
Решаване на проблемите с 
паркирането 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 
Подобряване на условията за 
спорт на територията на града 

 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 
Видеонаблюдение 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 
Облагородяване и изграждане 
на междублокови пространства, 
детски площадки, обществени 
зелени площи, улични мрежи, 
паркове и др. 

 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5 
ВиК 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5 
Реконструкция и рехабилитация 
на инфраструктурата, свързана с 
култура и туризъм с цел 
повишаване на туристическия 
потенциал на града 
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Обект на ИПГВР на град Враца за периода 2014-2020 г. са три зони за въздействие на 
територията на града, които са определени по обща методика и критерии, зададени в 
методическите насоки на МРРБ за изработване и прилагане на ИПГВР, както следва: 

Фигура 1. Зони за въздействие на ИПГВР на гр. Враца за периода 2014-2020 г. 

 

Отделно от трите зони за въздействие, в Програмата за реализация на ИПГВР и 
Матрицата – бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в 
ИПГВР на гр. Враца, е включен и раздел за Хоризонталния проект "Интегриран градски 
транспорт, гр. Враца". През 2016 г. във връзка с изменението на Методическите насоки 
за разработване и прилагане на ИПГВР, както и постъпили предложения от 
представители на държавни, регионални и общински структури, за включване на 
допълнителни обекти в ИГПВР – Враца и в изпълнение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво 
и интегрирано градско развитие", в плана на Враца е разработен нов раздел 
"Функционални връзки", обхващащ територията на целия град Враца и населените места 
извън общинския център като е включен допълнителен проект "Създаване на социални 
жилища на база общински къщи".  
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 I. Зона с преобладаващ социален характер 
  
 

 

 
Фигура 2. Зона с преобладаващ социален характер, ИПГВР на гр. Враца за периода 

2014-2020 г. 

 
 
Предмет на програмата за реализация на зоната с преобладаващ социален характер е 
реконструкция на жилищна зона в град Враца, определена като зона за въздействие под 
номер I в разработения за целия град ИПГВР. Обхватът на зоната с преобладаващ 
социален характер (съкратено Зона "С") са 86 многофамилни жилищни сгради (68 бр. в 
жк. "Дъбника" и 18 бр. в жк. "Сениче"), изградени по системата ЕПЖС, построени през 
1970 г. и територията, очертана съгласно схема №43 към интегрирания план. В зоната за 
въздействие живеят около 24 325 души. Тази зона включва в обхвата си: от юг – ул. 
"Европа", от изток – бул. "Мито Орозов", от север – бул. "България" и продължението му 
в посока запад-югозапад; от запад – ул. "Европа". Специфичната цел на ИПГВР за тази 
зона е постигане на интегрирана жилищна среда с максимален набор от функции и 
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качество на живот както вътре в жилищата, така и в прилежащата им среда и принос за 
устойчивото развитие чрез повишаване нивото на енергийна ефективност на жилищните 
сгради и икономия на енергия. Изпълнението на проектите, включени в зоната с 
преобладаващ социален характер допринася за изпълнението на Специфична цел 1 
"Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното осветление" 
на Обща цел 2 "Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 
инфраструктура" на ИПГВР Враца, както и на Специфична цел 1 "Осигуряване на 
качествени и достъпни социални и здравни услуги", Специфична цел 2 "Повишаване 
качеството на образованието и адаптирането му към новите потребности на местната 
икономика" и Специфична цел 4 "Облагородяване и изграждане на междублокови 
пространства, детски площадки, обществени зелени площи, паркове и др." на Обща цел 
3 "Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на културно-историческото 
наследство" на ИПГВР Враца. За постигане на специфичната цел са определени проекти, 
включващи както обновяването на многофамилните жилищни сгради, така и 
подобряването на физическата среда в междублоковите пространства, непосредствено 
прилежащи на сградите. Цели да се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния 
въпрос за достъпа на хора с увреждания както до жилищата, така и в общественото 
пространство около жилищата. В резултат на проведени множество дискусии и срещи са 
дефинирани 21 проекта, групирани в 7 групи. Значителна част от проектите са 
ориентирани към транспортно-комуникационната инфраструктура: изграждане и 
рехабилитация на улична мрежа, пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а 
също така и образователна и културна инфраструктура. Друга част от проектите са 
насочени към обитаването и жизнената среда, където се предвиждат мерки, свързани с 
енергийна ефективност и ремонтни дейности на жилищни сгради. Заложени са проекти 
за обновяване на публичните пространства, изграждане на детски и спортни площадки, 
места за отдих. 
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 II. Зона с потенциал за икономическо развитие 
  
 

 

 
Фигура 3.  Зона с потенциал за икономическо развитие, ИПГВР на гр. Враца за периода 

2014-2020 г. 

 
 
Предмет на програмата за реализация на зона с потенциал за икономическо развитие е 
реконструкция на икономическа зона в град Враца, определена като зона за въздействие 
под номер II в разработения за целия град ИПГВР. Зоната за въздействие с потенциал за 
икономическо развитие (съкратено Зона "И1, И2") включва в обхвата си: 

• И1: от северозапад - ул. "Братя Миладинови" и бул. "Мито Орозов", от юг – ул. 
"Околчица" и ж.п. линия; от изток и североизток – землище на гр. Враца. 

• И2: от юг – бул. "Втори юни"; от изток – граница на имот Химко; от север – 
землище на гр. Враца; от северозапад – Източна промишлена зона 1 и от запад 
– ул. "Васил Кънчов". 
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Като цяло на територията на индустриалната зона транспортната достъпност е 
незадоволителна, свързаността е недоразвита, а изградеността на техническата и 
подземна инфраструктура е недостатъчна. Липсата на подходяща инфраструктура е една 
от основните причини да не се осъществяват инвестиции в зоната. Изграждането на 
инфраструктурата в дълбочината на зоната, а не само по главните улици, е предпоставка 
за това тази територия да се развие като модерна индустриална и складова зона. 
Необходимо е изграждане и реконструкция на уличната мрежа с прилежащите ѝ 
тротоари, велоалеи и осветление. Вследствие от направения анализ и проведени срещи 
с представители на бизнеса, основните проблеми в зоната, които възпират и 
чуждестранни инвестиции в зоната с потенциал за икономическо развитие, са свързани 
освен с инфраструктурата, така и с общото облагородяване и естетизиране на средата, 
изграждането на велоалеи, паркинги, осветление, озеленяване и места за отдих с цел 
подобряване физическата и работна среда. 
Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е подобряване на инфраструктурата с цел 
създаване на по-благоприятни условия за бизнеса и съживяване на местната икономика. 
Осъществяването на комплексни интервенции за подобряване на физическата и бизнес 
среда следва да повиши конкурентоспособността на съществуващите промишлени 
предприятия и да подобри възможностите за привличане на нови инвестиции в града. С 
развитието на зоната се постига хармонична бизнес производствена зона, осигуряваща 
комфорт и привлекателна среда за работа на населението. Комбинацията от 
инвестиционна привлекателност и наличието на терени за преструктуриране и 
строителство на зелено, както и необходимостта от обновяване на съществуващата и 
изграждане на нова техническа инфраструктура, правят тази територия изключително 
подходяща за реализацията на комплексни интервенции за подобряване на физическата 
и бизнес среда. Това ще увеличи нейния потенциал и интереса на инвеститорите за нови 
производствени локации с висок икономически ефект, а от друга страна ще съдейства за 
подобряване и повишаване на икономическите резултати на действащите в нея фирми 
и предприятия. Изпълнението на проектите, включени в зоната за въздействие с 
потенциал за икономическо развитие допринася за изпълнението на Специфична цел 1 
"Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното осветление" 
на Обща цел 2 "Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 
инфраструктура" на ИПГВР Враца, както и на Специфична цел 1 "Осигуряване на 
качествени и достъпни социални и здравни услуги", Специфична цел 2 "Повишаване 
качеството на образованието и адаптирането му към новите потребности на местната 
икономика" и Обща цел 1 "Съживяване и развитие на местната икономика" на ИПГВР 
Враца. За постигане на специфичната цел са идентифицирани проекти, разделени 
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основно на две големи групи. Първата група включва проектите, които третират 
обновяването на инфраструктурата, финансирана с публични средства (средства от 
оперативните програми), а втората група включва проекти, финансирани изцяло с частни 
средства с цел постигане на интегриран подход в зоната за въздействие. Цели се 
постигане стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за достъпа на хора с 
увреждания. 
В резултат на проведени множество дискусии и срещи са дефинирани 27 проекта, 
групирани в 8 групи. Значителна част от проектите са ориентирани към транспортно-
комуникационната инфраструктура: изграждане и рехабилитация на улична мрежа, 
пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а също така и образователна, 
културна, социална и здравна инфраструктура. Заложени са проекти за обновяване на 
публичните пространства, изграждане на детски и спортни площадки, места за отдих. 
Друга част от проектите са насочени към осигуряване на благоприятна бизнес среда с 
цел съживяване на икономиката и привличане на инвестициите посредством изграждане 
на нов технологичен парк и нов логистичен парк. Втората голяма група проекти са 
проектите, предвидени за реализация от бизнеса на територията на града, които е 
заложено да бъдат изпълнявани изцяло с частни средства. 
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 III. Зона на публични функции с висока обществена значимост 
  
 

 

 
Фигура 4.  Зона на публични функции с висока обществена значимост, ИПГВР на гр. 

Враца за периода 2014-2020 г. 

 
 
Предмет на програмата за реализация на зона на публични функции с висока 
обществена значимост е реконструкция на централна градска част в град Враца, 
определена като зона за въздействие под номер III в разработения за целия град ИПГВР 
и постигане на интегрирана обществена среда с максимален набор от функции за 
повишаване качеството на обитаване и ползване на централната градска част и 
прилежащите паркови зони, както и повишаване нивото на енергийна ефективност (ЕЕ) 
на публичните сгради и културните институции, а също така икономия на енергия чрез 
въвеждане на нови съвременни енергийни източници. Обхватът на зоната на публични 
функции с висока обществена значимост (съкратено Зона "О") са 118 многофамилни 
жилищни сгради, изградени по системата ЕПЖС, построени през 1970 г. и територията, 
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очертана съгласно схема №43 към интегрирания план. В зоната за въздействие живеят 
18 799 жители. Зоната на публични функции с висока обществена значимост включва в 
обхвата си: от юг - бул. "Втори юни", ул. "Поп Сава Катрафилов", "Крайречен булевард", 
ул. "Г. Бенковски", ул. "Войнишка", ул. "Стара планина" и Врачански балкан; от изток - ул. 
"Екзарх Йосиф", бул. "Демокрация" и ул. "Никола Войводов", от север - бул. "Васил 
Кънчов" и ул. "Илинден"; от запад – бул. "Христо Ботев" и ХВЗ (северозападна граница 
на бивше военно поделение). 
Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е постигане на интегрирана обществена среда 
с максимален набор от функции и качество на живот както вътре в жилищата и 
обществените сгради, така и в прилежащата им среда и принос за устойчивото развитие 
чрез повишаване нивото на ЕЕ на жилищните и обществени сгради и икономия на 
енергия. Тази зона включва в себе си градското ядро и административния център на 
Враца. Трябва да се има предвид, че в тази част на града се концентрират 
административни и бизнес сгради, което предполага, че неговата социална и техническа 
инфраструктура се използва най-интензивно от жителите на града. В тази зона за 
въздействие живеят около 18 799 жители, но по-голямата част от населението извършва 
активна дейност именно в тази част. В тази зона е разположена основната част от 
сградния фонд с административни функции с публичен характер. В много от 
административните сгради, както и в тези с обществено значение, не са реализирани 
мерки за осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. Незадоволителното състояние на сградния фонд с административни и 
обществени функции, както и ниската степен на енергийна ефективност, е типично за 
цялата зона. Централната градска част е и представителната част на града, като в нея се 
концентрират културни, образователни, социални и други обществени институции. 
Голяма част от събитията, организирани от Община Враца или нейни партньори, се 
провеждат именно в тази зона. В нея са концентрирани множество проблеми, свързани 
с физическите и експлоатационни характеристики на публичната среда, решаването на 
които ще се отрази благоприятно върху голяма част от градското население и гостите на 
града, повишавайки качеството на живот, естетическите качества на жизнената среда, 
ще подобри привлекателността на града и условията за развитие на икономиката и 
туризма. Изпълнението на проектите, включени в зоната на публични функции с висока 
обществена значимост допринася за изпълнението на Специфична цел 1 "Реконструкция, 
рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното осветление" на Обща цел 2 
"Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна инфраструктура" на 
ИПГВР Враца, както и на Обща цел 3 "Изграждане на привлекателна среда за живот и 
опазване на културно-историческото наследство" на ИПГВР Враца. За постигане на 
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специфичната цел са определени проекти, включващи както обновяването на 
многофамилните жилищни сгради, така и подобряването на физическата среда в 
междублоковото пространство, непосредствено прилежащо на сградите. Цели се 
постигане на стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за достъпа на хора с 
увреждания както до жилищата, така и в общественото пространство около тях. 
В резултат на проведени множество дискусии и срещи са дефинирани 26 проекта, 
групирани в 8 групи. Значителна част от проектите са ориентирани към транспортно-
комуникационната инфраструктура: изграждане и рехабилитация на улична мрежа, 
пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а също така и образователна и 
културна инфраструктура. Друга част са насочени към обитаването и жизнената среда, 
където се предвиждат мерки, свързани с енергийна ефективност и ремонтни дейности 
на жилищни сгради. Заложени са проекти за обновяване на публичните пространства, 
изграждане на детски и спортни площадки, места за отдих. 
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 IV. Интегриран градски транспорт 
  
 

 

 

Фигура 5.  План-схема на системите на масов обществен пътнически транспорт 
(съществуващо и проектно предложение), ИПГВР на гр. Враца за периода 

2014-2020 г. 

 
 
В град Враца има две тролейбусни линии, които оформят масовия обществен пътнически 
транспорт (МОПТ) на града. И двете линии се застъпват в по-голяма част от трасето. 
Централната градска част се покрива от тези линии тангенциално и частично само в 
североизточната част на предложената зона за въздействие. Предвидено е ново трасе за 
разширение на съществуващата мрежа, което да покрие голяма част от зоните за 
въздействие. Това е от изключителна важност за жителите на целия град и за това е от 
приоритетно значение за Община Враца. Жителите на зоната с преобладаващ социален 
характер - ж.к. "Дъбника" и ж.к. "Сениче", са принудени да използват личен транспорт и 
кварталите се характеризират с огромен брой незаконни гаражни постройки, 
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разхвърляни из територии, определени за озеленяване, детски площадки и градинки.  
Всички улици, по които минава или се планира да минава МОПТ, се нуждаят от 
рехабилитация. Необходимо е да се реновират или да се изградят нови тролейбусни 
спирки, контактно-кабелна мрежа и модернизация на автопарка, както за новото 
тролейбусно трасе, така и за съществуващото. 
 

Фигура 6.  План-схема на първостепенната улична мрежа и връзки, ИПГВР на гр. Враца 
за периода 2014-2020 г. 

 
 
С цел регулация на трафика, намаляване на престъпността и вандализма в град Враца, е 
разработен проект за видеонаблюдение – единна интегрирана система за безопасна 
градска среда и превенция на риска, която да обхване най-натоварените от трафик на 
хора и автомобили места. Проектът има за цел да създаде по-сигурна и организирана 
среда за живот за местното население, гостите и туристите. Системата включва добре 
организирани и ситуирани елементи за видеонаблюдение на централни обществени 
пространства – централна градска част, паркове и детски площадки, входно-изходни 
артерии на град Враца.  
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 V. Функционални връзки 
  
 

 

 

Фигура 7.  План-схема на социалните жилища за временно настаняване, ИПГВР на гр. 
Враца за периода 2014-2020 г. 

 
 
С решение №89, прието с протокол №7/22.02.2016 г. на ОбС – Враца и след провеждане 
на обществено обсъждане за включване на допълнителни обекти в обхвата на ИПГВР на 
Враца до 2020 г., приет с Решение 501/25.06.2013 г. на ОбС – Враца, на базата на 
настъпили промени, след одобрението на ИГПВР – Враца и ОПРР 2014-2020 г., както и 
постъпили предложения от представители на държавни, регионални и общински 
структури, за включване на допълнителни обекти в ИГПВР – Враца и в изпълнение на 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", в плана са включени 
допълнителни обекти, както и допълнителен проект, който допринася за 
функционалните връзки на града с неговата периферия и се реализира извън зоните за 
въздействие. 
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Съгласно направените допълнения извън зоните за въздействие, с цел осигуряване на 
функционални връзки на града с периферията, е добавен Проект №ФВ-1 "Създаване на 
социални жилища на база общински къщи". Проектът е включен в ИПГВР във връзка с 
идентифицираната в Община Враца потребност от социални жилища. Целта на проекта 
е осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на 
предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния 
живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно 
положение, в т.ч. бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; 
родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено 
здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване. 
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III. Основание за изготвяне на финален-доклад отчет на ИПГВР 

Съгласно изменените със Заповед №РД-02-36-340 от 13.03.2019 г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, Методическите насоки за разработване и 
прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за периода 
2014-2020 г. през втората половина на 2020 г., в края на периода на действие на ИПГВР 
2014-2020, се извършва финално отчитане на плана чрез изготвянето на финален 
доклад-отчет за изпълнението на плана, който включва следните елементи: 

• Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за 
проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи, 
които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са 
включени до момента в матрицата-бюджет: 
o Всички проектни идеи, които Общината е включила в процеса по 

актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 
2014-2020; 

o Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови 
инструменти по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско 
развитие" на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало 
положително становище за съответствие с ИПГВР; 

o Други нови проекти/идеи, които са идентифицирани след 
одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, 
които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР. 

• Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и 
информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на 
периода; 

• Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и 
информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на 
плана; 

• Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на 
развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР; 

• Основни изводи и препоръки за следващия период. 

Съгласно Методическите указания финалният доклад-отчет се изготвя от общинската 
администрация с водещата роля на екипа за изпълнение на инвестиционната програма 
на общината по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 
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2014-2020. В изготвянето на доклада участват и ръководителя и членовете на 
Междинното звено по ОПРР 2014-2020 в съответната общинска администрация. В 
изпълнение на това изискване и с цел получаването на обективна и независима външна 
оценка на изпълнението на плана Община Враца е сключила Договор №У-
147/15.07.2020 г. с "Екстра Майл Стратеджис" ЕООД с предмет "Разработване на финален 
доклад-отчет за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.". 

Финалният доклад-отчет се одобрява от кмета на Общината и се представя за 
информация пред съответния Общински съвет. Общинската администрация организира 
публично събитие на местно ниво за представяне на финалния доклад-отчет за 
изпълнението на ИПГВР и публикува доклада на официалната интернет страница на 
Общината. 

В срок до 31.12.2020 г. кметът на Общината представя с официално придружително 
писмо финалния доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР за информация в УО на ОПРР. 
УО на ОПРР има право да използва информацията от доклада за нуждите на анализи, 
оценки, отчети и одити, извършвани във връзка с подкрепата на подхода за интегрирано 
градско развитие. 
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IV. Инвестиционната програма – основен инструмент за 
реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие 

Инвестиционната програма (ИП) представлява средносрочен документ за реализация на 
ИПГВР, разработван за финансовата рамка 2014-2020 г. от всички 39 града от 1-во до 3-
то йерархично ниво от националната полицентрична система. ИП за изпълнение на 
местните политики за устойчиво градско развитие е ключов документ за изпълнение на 
изискванията на чл. 7 от Регламента за ЕФРР №1301/2013. С програмата се прави 
естествен и логичен преход между одобрените ИПГВР и конкретните проекти, за които 
се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020. Чрез ИП се 
осигурява механизъм за определяне на приноса и подкрепата на ОПРР 2014-2020 за 
цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете, както и се гарантира целенасоченост, 
фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни 
приоритети. 

Описание на Инвестиционната програма на Община Враца за 
периода 2014-2020 г. 

ИП на Община Враца е в подкрепа реализацията на ИПГВР на гр. Враца, който е изготвен 
след широко обществено обсъждане, одобрен от ОбС - Враца и УО на ОПРР 2007-2013 
г. Тя е одобрена с Решение РД-02-36-446/14.05.2016 г. и включва списък с индикативни 
основни проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, 
които са включени в Програмата за реализация на ИПГВР. В нея са включени обекти, 
концентрирани в зоната с публични функции, както и обекти извън зоните за 
въздействие. Интервенциите са в социална и образователна инфраструктура, жилищна 
и градска среда. Съставната му част са проектите, които е предвидено да се реализират 
през програмния период 2014-2020 г. Формираният окончателен списък от проекти в 
ИПГВР съдържа Основен списък с 12 проекта, на обща стойност 23 359 828,48 лв. и 
Резервен списък със 7 обекта на обща стойност 11 849 414,24 лв. 
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Окончателните списъци на основните и резервни обекти, включени в ИП на Община 
Враца са: 

Таблица 2.  Списък на основните обекти, включени в ИП на Община Враца за периода 
2014-2020 г. 

ОСНОВНИ ОБЕКТИ 
Енергийна ефективност в административни сгради на общинската администрация 

1. Сграда на Община Враца, Зала за публични събития/Концертна зала 4 000 000 лв. 
2. Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 4 000 000 лв. 
 Индикативен бюджет – до максимално допустимия до 40 % ≤ 9 301 931 

Инвестиционен приоритет "Градска среда" 
1.  Централна пешеходна зона: зони 3, 4, 5 и 6 от инвестиционния проект по 

ЗУТ 
6 500 000 

2.  Основен ремонт улици – "Стоян Кялъчев", "Иванка Ботева", "Алеко 
Константинов", "Мито Цветков", "Никола Симов Куруто", "Журналист", 
"Найден Геров", "Найден Геров" 10 до "Екзарх Йосиф", бул. "Васил 
Кънчов" (локални платна до автогарата), Св. "Климент Охридски", 
"Венелин" и "поп Богомил" 

475 000 

 Индикативен бюджет – до максимално допустимия до 30 % ≤ 6 976 449 
Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" 

1. Социални жилища 1 474 828,48 
 Индикативен бюджет – минимално допустимия  –  5 % ≥ 1 162 741 

Инвестиционен приоритет "Културна инфраструктура" 
1. Регионална библиотека "Христо Ботев" 525 000 

Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура" 
1.  ПМГ – Природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов" 1 100 000 
2.  ЦДГ "Европейчета" - база 1 285 000 
3.  Спортна зала СОУ "Хр. Ботев" 1 600 000 
4.  ЦДГ "Дъга" 1 100 000 
5.  ОДЗ "Зора" 1 000 000 
6.  ОДЗ "Знаме на мира" 1 300 000 
 Индикативен бюджет – над 25 % ≥ 5 813 707 
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Фигура 8.  Карта на основните обекти, включени в ИП на Община Враца за периода 
2014-2020 г. 

 

 

Таблица 3.  Списък на резервните обекти, включени в ИП на Община Враца за периода 
2014-2020 г. 

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ 

Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация 

1. Сграда на ОД на МВР, ул. "П. К. Буюклийски" 10 1 080 000 

   

Градска среда 

1. Централна пешеходна зона: зона 1,2 – бул. "Никола Войводов" (от ж.п. 
гара до бул. "Демокрация") и (от бул. "Демокрация" до ул. "Кръстьо 
Българията")  

3 837 414,24 
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2. Централна пешеходна зона: зона 7 - ул. "Търговска"  и др. (в близост до 
1,2,7 на ЦПЗ) 

2 466 000 

3.  Рехабилитация на обществен парк "Руски" 656 000 

   

Инвестиционен приоритет "Културна инфраструктура" 

1. Регионален исторически музей 1 110 000 

   

Образователна инфраструктура 

1. СОУ "Отец Паисий" 1 200 000 

2. СОУ "Козма Тричков" 1 500 000 

 

Фигура 9. Карта на резервните обекти, включени в ИП на Община Враца за периода 
2014-2020 г. 

 

 

Списъкът с основни проекти към ИП включва идентифицирани проектни предложения в 
следните инвестиционни приоритети: 
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• Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и 
жилищни сгради" – "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" и 
"Енергийна ефективност в административни сгради на общинската 
администрация"; 

• Инвестиционен приоритет "Градска среда" - Група дейности "Градска среда"; 
• Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" – Група дейности 

"Социална инфраструктура" и Група дейности "Културна инфраструктура"; 
• Инвестиционен приоритет  "Образователна инфраструктура". 

Съгласно Споразумение BG16RFOP001-1.040-0008-C01 за реализация на ИП на Община 
Враца по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.040 "Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Инвестиционни програми", част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по ОПРР 2014-
2020, общият размер на БФП (100%) за изпълнение на индикативния списък с основните 
проекти, съгласно Таблица 1 на Приложение №А1-1 от ИП, представлява следната 
индикативна максимална сума: 23 254 828,48 (двадесет и три милиона двеста петдесет 
и четири хиляди осемстотин двадесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки). 

Проектните предложения, включени в индикативния списък с основните проекти на ИП 
на Община Враца, се реализират както в зоните за въздействие от ИПГВР Враца (Зона с 
преобладаващ социален характер и Зона на публични функции с висока обществена 
значимост), така и извън одобрените зони за въздействие за подкрепа на 
функционалните връзки на града с неговата периферия. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" 
по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г., 
както и във връзка с чл. 11 от Споразумение №BG16RFOP001-1.040-0038-С01 до 
30.07.2016 г. са подготвени и подадени за оценка 5 проекта от общо 7 бр. от основните 
проекти по  ИП на Община Враца. Проектните предложения са одобрени и договори за 
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) по 4 от тях са подписани на 02.05.2017 г., както 
следва: 

• Проект BG16RFOP001-1.019-0002-C01 "Енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1"  на стойност 1 676 305,11 лв. (БФП 100%); 

• Проект BG16RFOP001-1.019-0003-C01 "Енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2" на стойност  2 323 694,78 лв. (БФП 100%); 
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• Проект BG16RFOP001-1.019-0004-C01 "Реконструкция, ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 
обновяване на административна сграда на Община Враца)" на стойност  
3 999 994,11 лв. (БФП 100%); 

• Проект BG16RFOP001-1.019-0005-C01 "Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца" на стойност 6 975 000 
лв. (БФП 100%). 

Петото подадено проектно предложение "Реконструкция, ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на образователни институции", в рамките на 
инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура", също е одобрено, но 
Община Враца е уведомена от УО на ОПРР, относно изчерпан финансов ресурс за този 
инвестиционен приоритет, поради което към дадения момент не е издадено Решение за 
неговото финансиране. 

• ДБФП по Проект BG16RFOP001-1.019-0001-C01 "Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции" на 
стойност 6 385 000 лв. (БФП 100%) е подписан на 04.10.2017 г. 

През 2019 г. в новите проектни идеи по ИП на Община Враца с инвестиционен приоритет 
"Социална инфраструктура" е включена проектна идея с наименование "Изграждане, 
реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно 
положение", бул. "Васил Кънчов" 2Б. На 01.11.2019 г. от страна на Общината e подадено 
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", приоритетна ос 1 
"Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. Общата стойност на 
проекта е 1 088 816,01 лв., като стойността на БФП възлиза на 1 027 204,12 лв., а 
собственото финансиране на Община Враца е на стойност 61 611,89 лв. След 
отстраняване на забележките на оценителната комисия и одобряване на доклада на 
оценителна комисия, проектно предложение BG16RFOP001-1.019-0006 "Реконструкция 
и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на 
уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение" на Община 
Враца е одобрено с решение на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 за предоставяне 
на БФП от 23.04.2020 г. 
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• ДБФП по Проект BG16RFOP001-1.019-0006-C01 "Реконструкция и ремонт на 
общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими 
групи от населението и други групи в неравностойно положение" е подписан на 
11.05.2020 г. 

Към момента на изготвяне на настоящия Финален доклад-отчет за изпълнението на 
ИПГВР на гр. Враца, общинската администрация подготвя проектно предложение 
"Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
библиотека" с комбинирано финансиране БФП и финансов инструмент (ФГР). 

 

Описание на обхвата и процеса на реализация на проектите в 
изпълнение на Инвестиционната програма на Община Враца за 
периода 2014-2020 г. 

 
• Проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - 

Проект 1" 

По проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 
1" с ДБФП №от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0002-C01, №РД-02-37-71, сключен на 
02.05.2017 г. е сключен Анекс №РД-02-37-71 (1) от 26.07.2019 г., чрез който сумата на 
БФП е намалена от 1 676 305,11 лв. на 1 651 705,28 лв. (след освобождаване на 
финансов ресурс, след проведените обществени поръчки). Съгласно справка от ИСУН, 
общо реално изплатените суми по проекта възлизат на 1 569 611,25 лв. Проектът е 
успешно приключен на 19.03.2020 г. – всички обекти са изпълнени и въведени в 
експлоатация. 

С реализацията на проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност в 7 
многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца, като по този начин са 
подобрени жилищните условия, осигурен е топлинен комфорт и по-високо качество на 
жизнената среда. 

Обектите на интервенция, изпълнени по проекта са: 

1. МЖС с адрес гр. Враца, бул. "Демокрация" 2; 
2. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Алеко Константинов" 7; 
3. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Георги Сава Раковски" 15; 
4. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Димитраки Хаджитошев" 29; 
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5. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Мито Орозов" 57; 
6. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Никола Войводов" 38; 
7. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Стоян Калъчев" 19-21. 

 

• Проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - 
Проект 2" 

По проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 
2" ДБФП с регистрационен номер в от ИСУН - BG16RFOP001-1.019-0003-C01, №РД-02-
37-72, сключен на 02.05.2017 г. е сключен Анекс №РД-02-37-72 (1) от 10.09.2019 г., чрез 
който сумата на БФП е намалена от 2 323 694,78 лв. на 2 287 266,24 лв. (след 
освобождаване на финансов ресурс, след проведените обществени поръчки). Общо 
реално изплатените суми по проекта възлизат на 2 175 358,26 лв. Проектът е успешно 
приключен на 29.06.2020 г. – всички обекти са изпълнени и въведени в експлоатация. 

С реализацията на проекта са изпълнени мерки за ЕЕ в 8 многофамилни жилищни сгради 
на територията на гр. Враца, като по този начин са подобрени жилищните условия, 
осигурен е топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

Обектите на интервенция, изпълнени по проекта са: 

1. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Ангел Грамчев" 1; 
2. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Никола Войводов" 1; 
3. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Никола Войводов" 6; 
4. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Никола Войводов" 20; 
5. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Петропавловска" 42; 
6. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Петропавловска" 56; 
7. МЖС с адрес гр. Враца, ул. "Спас Соколов" 22; 
8. МЖС с адрес гр. Враца,  ул. "Христо Ботев" 72. 

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

на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на 
Община Враца)" 

По проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 
Враца)" ДБФП с регистрационен номер в ИСУН BG16RFOP001-1.019-0004-C01, сключен 
на 02.05.2017 г. на обща стойност 3 999 994,11 лв. е сключен Анекс №1 към АДБФ  
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BG16RFOP001-1.019—0004-C02, чрез който сумата на БФП е намалена на 3 932 762,43 
лв. (след освобождаване на финансов ресурс, след проведените обществени поръчки). 
Общо реално изплатените суми по проекта възлизат на 3 199 995,29 лв. Проектът е 
приключен на 02.11.2019 г., всички дейности са финализирани и обектите са въведени в 
експлоатация с удостоверение за въвеждане в експлоатация №55 от 31.08.2018 г. и е 
издадено разрешително за ползване №3112/31.08.2018 г. 

С реализацията на проекта по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в 
административни и жилищни сгради" е извършено обновяване на следните обекти: 

1. Административната сграда на Община Враца – ул. "Стефанаки Савов" 6; 
2. Представителната зала (Концертна зала) – ул. "Стефанаки Савов" 6 

Като част от дейностите по проекта, ремонтът на Концертната зала включва подмяна на 
стенни и таванни облицовки, зрителски столове и апаратурата на залата. Поставени са 
стенни облицовки, които са с подходящи акустични свойства, монтиране на озвучителна 
апаратура и окабеляване. Оформената сцена в залата е запазена. С оглед разширяване 
на кръга от провеждани събития в залата, освен озвучителна уредба, са инсталирани и 
осветителна апаратура и система за прожектиране. 

Чрез изпълнението на проектните дейности, трайно са решени проблеми, свързани с 
незадоволителното състояние на административна сграда на Община Враца от гледна 
точка на енергийна ефективност, остаряла техническа осигуреност, стари и неработещи 
инсталации, лош външен вид и нефункционални пространства. Изпълнени са дейности 
по изграждане на пожароизвестителна система, телефонната инсталация, LAN – мрежа 
и оборудване в сградата. Заинтересованите страни, които имат отношение към 
резултатите от проекта са всички граждани, на които общинска администрация 
предоставя административни услуги и които търсят контакти с нейни представители за 
решаване на проблеми от различен характер. Средногодишно повече от 19 000 души 
ползват административни услуги, а около 1 100 души идват на приемни дни. 

 

• Проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 
градска част на гр. Враца"  

По проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска 
част на гр. Враца" ДБФП с регистрационен номер в ИСУН BG16RFOP001-1.019-0005-C01, 
сключен на 02.05.2017г., на обща стойност 6 975 000 лв. е сключен Анекс №1 към АДБФ 
BG16RFOP001-1.019-0005-C02, чрез който сумата на БФП е намалена на 6 893 110,97 
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лв. (след освобождаване на финансов ресурс, след проведените обществени поръчки). 
Съгласно справка от ИСУН, реално изплатените суми по проекта до момента възлизат на 
5 514 488,78 лв. Освен БФП по проекта, Община Враца е осигурила допълнително 
финансиране за дейности и материали, непредвидени в КСС на договори, но 
необходими за успешното изпълнение на проекта на обща стойност 364 910,66 лв. 

Изпълнението на дейностите по проекта е временно спряно на 06.08.2019 г. с 
подписване на акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на 
строителството. На основание чл. 64, ал. 1 от Общите условия към ДБФП изпълнението 
на договора за предоставяне на БФП е временно спряно, считано от 07.08.2019 г. На 
основание чл. 65, ал. 2 от общите условия към ДБФП, договорът възобновява 
автоматично своето действие, считано от 02.10.2020 г. (датата на отпадане на 
обстоятелствата за временно спиране, а имено датата на входиране на Удостоверение 
за въвеждане в експлоатация №79/02.10.2020г. на строеж: "Изграждане на електронно 
съобщителна мрежа на "А1 България" ЕАД до VRC 0021А "KINOTO"). Съгласно справка от 
ИСУН, очакваната дата на приключване на проекта е 28.12.2020 г.  

Проектът по инвестиционен приоритет "Градска среда" е най-мащабният проект от ИП 
на Община Враца за периода 2014-2020 г. Целта му е благоустрояване на 
общественозначимите пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото 
развитие на градската среда в град Враца, чрез оформяне и изграждане на по-добра 
визия на пешеходните зони и тротоари, както и зоните за обществен отдих. Като основни 
акценти са централен площад "Христо Ботев" и силуета от сгради и ландшафт около него, 
предгаровия площад и свързващите ги пешеходни улици. Обхватът на територията е от 
кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Втори юни", на север по бул. "Христо Ботев", 
градинка на църквата "Св. Николай", площад "Христо Ботев", ул. Стефанаки Савов", ул. 
"Козма Тричков", ул. "Полк. Лукашов", бул. "Никола Войводов", площад "Суми", Предгаров 
площад.  Обхватът на обектите на интервенция може да се раздели условно на четири 
лота: 

• ЛОТ 1 – бул. "Христо Ботев" от кръстовището с бул. "Втори юни" до кръстовището 
с ул. "Стефанаки Савов" (231 м), градинка на църквата "Св. Николай" (4 198 кв.м) и 
площад "Христо Ботев" (19 910 кв.м); 

• ЛОТ 2 – бул. "Никола Войводов" от кръстовището с ул. "Полк. Лукашов" до 
кръстовището с бул. "Демокрация" (490 м) и площад "Суми" (3 220 кв.м); 

• ЛОТ 3 – бул. "Христо Ботев" от кръстовището с ул. "Стефанаки Савов" до 
кръстовището с ул. "Полк.  Лукашов"; ул. "Полк.  Лукашов" от кръстовището с бул. 
"Христо Ботев" до кръстовището с бул. "Никола Войводов"; ул. "Стефанаки Савов" 
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от кръстовището с бул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Козма Тричков" и 
ул. "Козма Тричков" (1 988 м). 

• ЛОТ 4 – бул. "Никола Войводов" от кръстовището с бул. "Демокрация" до 
кръстовището с ул. "Охрид" (300 м) и Предгаров площад (3 077 кв.м). 

При разработването на инвестиционния проект по ЗУТ, обхватът е дефиниран в 7 зони, 
от които за изпълнение са включени 3, 4, 5, 6. Предвидена е реализация на зони 1, 2 и 7 
в индикативните резервни проекти на ИП на Враца при наличие на финансов ресурс, 
след икономии в резултат на проведените обществени поръчки. 

• Зона 1 – бул. "Никола Войводов" (от ж.п. гара до бул. "Демокрация") – предвидена 
в индикативните резервни проекти на ИП на Община Враца; 

• Зона 2 – бул. "Никола Войводов" (от бул. "Демокрация" до ул. "Кръстьо 
Българията") – предвидена в индикативните резервни проекти на ИП на Община 
Враца; 

• Зона 3 – бул. "Никола Войводов" (от ул. "Кръстьо Българията" до ул. "Полковник 
Лукашов"); 

• Зона 4 – пространството между ул. "Полковник Лукашов", бул. "Христо Ботев" и 
ул. "Гладстон"; 

• Зона 5 – пространството между бул. "Христо Ботев" и ул. "Стефанаки Савов"; 
• Зона 6 – пространството между бул. "Христо Ботев" и ул. "Поп Сава Катрафилов" 

(площад "Христо Ботев" и парк при църква "Свети Николай"); 
• Зона 7 – ул. "Търговска" – предвидена в индикативните резервни проекти на ИП 

на Община Враца. 

Към момента е извършена подмяна на настилката, елементите на градското обзавеждане 
(и допълване на липсващите до момента - като велосипедни стойки, вградени в 
настилката и декоративни осветителни тела, кошчета за разделно сметосъбиране, 
информационни табели, скрити линейни отводнителни решетки и др.), обогатяване на 
озеленяването, разширяване на площадните пространства, създадени са пространства 
за занимания за деца, спорт и рекреация. Специално внимание е отделено на 
достъпността и безопасността на новата архитектурна среда за хора в неравностойно 
положение. Изпълнението на проектните дейности включва рехабилитация и 
реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги в близост до ЦПЗ. Работата по 
тях е възложена на инженеринг. Към момента планираните за реализиране дейности са 
изпълнени за всички 12 улици, включени в проекта. 

С реализирането на проекта се цели да се подобри привлекателността  на града и  
качеството на живот, да се осигурят нови възможности за икономическо и социално 
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развитие, чрез  създаване  на  единна система от пешеходни пространства с обща визия, 
съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните 
моменти в реализираните вече обекти. 

 

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

По проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции" ДБФП с регистрационен номер в ИСУН – BG16RFOP001-
1.019-0001-C01, №РД-02-37-136, сключен на 04.10.2017 г. е сключен Анекс №РД-02-37-
136 (1) от 06.06.2019 г., чрез който сумата на БФП е намалена от 6 385 000,00 лв. на 6 
264 836,82 лв. (след освобождаване на финансов ресурс, след проведените обществени 
поръчки). Съгласно справка от ИСУН, общо реално изплатените суми по проекта до 
момента възлизат на 4 088 327,12 лв.  

Целта на проекта е 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. 

Проектът включва изпълнение на шест обекта на интервенция, като пет от тях са 
въведени в експлоатация, както следва: 

− ППМГ "Академик Иван Ценов" (училище и спортна зала) – Удостоверение 
№102 от 19.12.2018 г.; 

− ДГ "Европейчета", база 1 – Удостоверение №103 от 19.12.2018 г.; 
− ДГ "Зора" – Удостоверение №52 от 21.08.2019 г.; 
− ДГ "Дъга" – Удостоверение №53 от 21.08.2019 г.; 
− ДГ "Знаме на мира" – Удостоверение №57 от 13.09.2019 г. 

Договорът с избрания изпълнител за обект "Изграждане на спортна зала в СУ "Христо 
Ботев" е прекратен, поради нарушаване на клаузите на сключения договор и извършени 
съществени изменения на одобрения инвестиционен проект от страна на изпълнителя.  
С писмо с изх. №99-00-6-1127/27.09.2019 г. на основание чл. 64, ал. 1 от Общите условия 
към договора за предоставяне на БФП, УО на ОПРР временно е спрял срока за 
изпълнение на договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-1.019-0001-C02, 
проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции", считано от 21.09.2019 г., по искане на Община Враца, във 
връзка с отстранения изпълнител на обекта и необходимостта от провеждане на 
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обществена поръчка за избор на изпълнител. На 04.05.2020 г., след проведена 
процедура, Община Враца сключва договор №BG16RFOP001-1.019-0001-C01-S-007 с 
предмет "Доизграждане на Спортна зала в СУ "Христо Ботев" с нов изпълнител. На 
основание чл. 65, ал. 2 от общите условия към ДБФП, договорът възобновява 
автоматично своето действие, считано от 04.05.2020 г. (датата на отпадане на 
обстоятелствата за временно спиране – датата на сключване на договора с изпълнител 
на СМР). На основание чл. 65, ал. 1 от Общите условия към  ДБФП, срокът на 
изпълнението на договора се удължава с период, равен на периода на временно 
спиране, а именно с 226 календарни дни (от 21.09.2019 г. до 03.05.2020 г.) За нова 
крайна дата за приключване на проекта се счита 16.11.2020 г. След възобновяването на 
строително-монтажните работи (СМР) са констатирани отклонения в конструкцията, 
които се изразяват в разминаване на осите на колоните. Възникналите отклонения в 
конструкцията представляват съществени отклонения от одобрения инвестиционен 
проект, които възпрепятстват изпълнението на СМР и следва да се издаде заповед за 
изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154 от ЗУТ. Проведена е 
работна среща с представители на всички участващи в строителния процес. Работната 
група е извършила оглед на изпълненото към момента, запознала се е с направеното 
ново геодезическо заснемане и е излязла с решение: "Проектантът по част "Строителни 
конструкции" да изготви изменение на инвестиционния проект по част "Строителни 
конструкции" и да го представи на Възложителя за предприемане на действия за 
издаване на заповед за изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 
154 от ЗУТ, с която да се допълни издаденото разрешение за строеж". Предвид 
необходимия допълнителен времеви ресурс за изготвяне на изменения на 
инвестиционния проект по част "Строителни конструкции" са налице извънредни 
обстоятелства, извън контрола и волята на страните, които застрашават изпълнението на 
ДБФП в срок и на основание чл. 64, ал. 1 от Общите условия на ДБФП, бенефициентът 
Община Враца моли за временно спиране изпълнението договор №BG16RFOP001-1.019-
0001-C02, считано от 10.09.2020 г. – дата на съставяне на акт обр. 10 по Наредба 
№3/2003 г., за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 
поради "Изготвяне на нов проект на покривните ферми". Административният договор за 
предоставяне на БФП е сключен на 04.10.2017 г. със срок за изпълнение 30 месеца като 
крайна дата за изпълнение на договора е 16.11.2020 г. Необходимият времеви ресурс за 
извършване на допълнително проектиране, съгласуване и одобряване на изменението 
на инвестиционния проект поставя под риск изпълнението на всички дейности по 
проекта и отчитането им в срок. С оглед гореизложеното на основание чл. 64, ал. 1 от 
Общите условия към договора за предоставяне на БФП, ЕО на ОПРР спира временно 
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срока за изпълнение на договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-1.019-0001-
C02, проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на образователни институции", считано от 10.09.2020 г. На основание чл. 65, ал. 1 от 
Общите условия към ДБФП, срокът на изпълнението на договора ще бъде удължен с 
период, равен на периода на временно спиране. Договорът възобновява автоматично 
своето действие от датата на отпадане на обстоятелствата, причина за временното 
спиране – до влизане в сила на заповед за одобрение на изменения инвестиционен 
проект по реда на чл. 154 от ЗУТ, с която да се допълни издаденото разрешение за 
строеж и подписване на акт образец 11 за възобновяване на СМР на обекта. 
Бенефициентът следва да уведоми УО на ОПРР за отпадането на обстоятелствата, 
причина за временното спиране, в срок до 5 календарни дни от датата на отпадане на 
обстоятелствата, чрез писмо, придружено от съответните подкрепящи документи, 
включително нов запис на заповед за обезпечаване на извършеното авансово плащане 
по ДБФП, придружен от Решение на ОбС, за поемане на задължението до четири месеца 
след изтичане на новия срок за приключване на проекта. УО на ОПРР допълнително ще 
уведоми бенефициента за новата крайна дата на договора. 

 

• Проект "Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални 
жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в 
неравностойно положение" 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер в ИСУН 
BG16RFOP001-1.019-0006-C01 по проект "Реконструкция и ремонт на общински жилища 
в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други 
групи в неравностойно положение" е сключен на 11.05.2020 г., на обща стойност 
1 088 816,01 лв., от които 1 027 204,12 лв. БФП и 61 611,89 лв. собствен принос на 
Община Враца. Съгласно справка от ИСУН, общо реално изплатените суми по проекта до 
момента възлизат на 359 521,44 лв. Проектът е в процес на изпълнение. Съгласно 
справка от ИСУН, очакваната дата на приключване на проекта е 11.06.2022 г.  

Проектът отговаря на идентифицирана в община Враца потребност от социални жилища. 
Неговата основна цел е осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия 
и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване 
в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в 
неравностойно положение.  
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Обект на интервенция по проекта е жилищна сграда в гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" 2Б. 
Предвидени са СМР за преустройство, обновяване и оборудване на 30 социални жилища, 
от 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. 

Избраното място за изграждане на социалните жилища попада в обхвата на 
функционални връзки към одобрените зони за въздействие от ИПГВР. Локацията е 
комуникативна, като има осигурен достъп до училище, детска градина, социални услуги, 
пощенска станция, медицински център, предлагащ денонощни здравни грижи, Пътна 
полиция МВР - Враца, ЖП транспорт, автобусен транспорт. 

Очакваните резултати са свързани с осигуряване на условия и възможности за 
социализация и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други  групи в неравностойно положение на територията на град Враца и 
задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.   

До момента са проведени процедури по ЗОП и са сключени договори с изпълнител за 
дейност "Доставка и монтаж на обзавеждане" и "Доставка и монтаж на оборудване".  

 



41 
 

V. Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки 

Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки 
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Зона за въздействие ЗВI "Зона с преобладаващ социален характер" общо, в т.ч. 134,621,322.4
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18,107,540.22  

Група 
проекти ЗВI-
1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на образователни 
институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

16,062,977.13 12,970,854.03 803,148.86   2,288,974.24           
 

3,174,938.90 

Проект ЗВI-
1.1 

 Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
образователни институции – 
детски ясли и градини, основни и 
средни училища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

13,675,338.36 11,042,835.73 683,766.92   1,948,735.72     

      

 
3,061,393.90  

Дейност ЗВI-
1.1.1 

СОУ "Никола Войводов", ж.к. 
"Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,757,091.20 4,648,851.14 287,854.56   820,385.50     

      

223,865.19 

Дейност ЗВI-
1.1.2 ОДЗ "Звездица", ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,228,752.00 992,217.24 61,437.60   175,097.16     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
1.1.3 ОДЗ "Зора", ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,053,379.16 1,658,103.67 102,668.96   292,606.53     

      

939,929.02 

Дейност ЗВI-
1.1.4 ОДЗ "Звънче" ж.к."Сениче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,118,318.40 903,042.11 55,915.92   159,360.37     

      

495,557.30 

Дейност ЗВI-
1.1.5 

ОДЗ "Знаме на мира", ж.к. 
"Дъбника" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,520,337.60 1,227,672.61 76,016.88   216,648.11     

      

1,384,980.92 
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Дейност ЗВI-
1.1.6 ОДЗ "Радост" ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,997,460.00 1,612,948.95 99,873.00   284,638.05     

      

17,061.47 

          
 

                       

Проект ЗВI-
1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
образователни институции – 
детски ясли и градини, основни и 
средни училища (учебни зали, 
библиотеки, лаборатории, 
спортни съоръжения, учебни 
корпуси, интернет връзки) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,387,638.76 1,928,018.30 119,381.94   340,238.52     

      

113,545.00 

Дейност ЗВI-
1.2.1 

СОУ "Никола Войводов", ж.к. 
"Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

971,248.32 784,283.02 48,562.42   138,402.89     

      

59,282.00  

Дейност ЗВI-
1.2.2 ОДЗ "Звездица", ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

205,896.10 166,261.10 10,294.80   29,340.19     

      

1,590.00 

Дейност ЗВI-
1.2.3 

ОДЗ "Зора", ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

365,420.16 295,076.78 18,271.01   52,072.37     

      

14,644.00 

Дейност ЗВI-
1.2.4  ОДЗ "Звънче" ж.к."Сениче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

206,083.08 166,412.09 10,304.15   29,366.84     

      

5,913.00 

Дейност ЗВI-
1.2.5 

ОДЗ "Знаме на мира", ж.к. 
"Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

280,983.53 226,894.20 14,049.18   40,040.15     

      

17,814.00 

Дейност ЗВI-
1.2.6 ОДЗ "Радост" ж.к. "Дъбника" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

358,007.58 289,091.12 17,900.38   51,016.08     

      

14,302.00 

                                   

Група 
проекти ЗВI-
2. 

Социална инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,952,712.00 1,576,814.94 97,635.60   278,261.46     

      

7,519.00 

Проект ЗВI-
2.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

1,449,000.00 1,170,067.50 72,450.00   206,482.50     

      

0.00 
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съответната 
поръчка 

Дейност 3BI-
2.1.1 

Ремонт на дневен център за деца 
и възрастни с увреждания 
"Зорница" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,380,000.00 1,114,350.00 69,000.00   196,650.00     

      

0.00 

Дейност 3BI-
2.1.2 

Изграждане на център по 
трудотерапия и пещ за 
грънчарство в сградата на 
бившата топлоцентрала в двора 
на център "Зорница" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

69,000.00 55,717.50 3,450.00   9,832.50     

      

0.00 

                                   

Проект ЗВI-
2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

503,712.00 406,747.44 25,185.60   71,778.96 

          

7,519.00 

Дейност 3BI-
2.2.1 

Оборудване и обзавеждане на 
дневен център за деца и 
възрастни с увреждания 
"Зорница" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

477,000.00 385,177.50 23,850.00   67,972.50     

      

7,519.00 

Дейност 3BI-
2.2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
център по трудотерапия и пещ за 
грънчарство в сградата на 
бившата топлоцентрала в двора 
на център "Зорница" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

26,712.00 21,569.94 1,335.60   3,806.46     

      

0.00 

                                    

Група 
проекти ЗВI-
3. 

Културна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на културни 
центрове, театри, читалища, 
библиотеки и други обекти, 
свързани с културния живот 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

8,199,119.75 6,620,789.20 409,955.99   1,168,374.56       

    

0.00 

Проект ЗВI-
3.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

6,458,126.35 5,214,937.02 322,906.32   920,283.00       

    

0.00 

Дейност ЗВI-
3.1.1 

Читалище в ж.к. "Дъбника" с 
помещения за библиотека, 
медиатека, клубни дейности, 
книжарница, клуб на пенсионера, 
помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за 
деца (крило от бившето училище 
"Давид Тодоров") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

969,604.15 782,955.35 48,480.21   138,168.59       

    

0.00 

Дейност ЗВI-
3.1.2 

Младежки център,  ж.к. "Дъбника" 
(в бившето училище "Давид 
Тодоров") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,488,522.20 4,431,981.68 274,426.11   782,114.41       

    

0.00 
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Проект ЗВI-
3.2 

Оборудване и обзавеждане на 
културни центрове ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,740,993.41 1,405,852.18 87,049.67   248,091.56       

    

0.00 

Дейност ЗВI-
3.2.1 

Читалище в ж.к. "Дъбника" с 
помещения за библиотека, 
медиатека, клубни дейности, 
книжарница, клуб на пенсионера, 
помещение за кварталния, 
камерна зала и игрална зала за 
деца (крило от бившето училище 
"Давид Тодоров") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

323,335.40 261,093.34 16,166.77   46,075.30       

    

0.00 

Дейност ЗВI-
3.2.2 

Mладежки център,  ж.к. "Дъбника" 
(в бившето училище "Давид 
Тодоров")  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,417,658.00 1,144,758.84 70,882.90   202,016.27       

    

0.00 

                                    

Група 
проекти ЗВI-
4 

Жилищна политика: Обновяване 
на многофамилни жилищни 
сгради 

ОПРР ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

90,358,066.68 68,026,240.17 224,078.40   638,623.44     21,469,124.67 

    

5,286,951.45 

Проект ЗВI-
4.1 

Ремонт на основните елементи на 
многофамилни жилищни сгради, 
строени по индустриален способ и 
мерки за енергийна ефективност 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

85,876,498.68 64,407,374.01           21,469,124.67 

    

5,224,862.27 

Дейност ЗВI-
4.1.1 

Панелни сгради, ж.к. "Сениче"  - 
общо 18 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

19,849,720.81 14,887,290.61           4,962,430.20 

    

1,791,040.24 

Дейност ЗВI-
4.1.2 

Панелни сгради, ж.к. "Дъбника"  - 
общо 51 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

66,026,777.87 49,520,083.40           16,506,694.47 

    

3,433,822.03 

                                    

Проект ЗВI-
4.2 

Благоустрояване на 
междублоковите пространства 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,481,568.00 3,618,866.16 224,078.40   638,623.44     

      

62,089.18 

Дейност ЗВI-
4.2.1 

Междублокови градинки, ж.к. 
"Сениче" - 20 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,149,120.00 927,914.40 57,456.00   163,749.60     

      

11,956.60 
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Дейност ЗВI-
4.2.2 

Междублокови градинки, ж.к. 
"Дъбника" - 58 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,332,448.00 2,690,951.76 166,622.40   474,873.84     

      

50,132.58 

                                    

Група 
проекти ЗВI-
5. 

Подобряване на физическата 
среда на зона, застроена с 
многофамилни жилищни сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

14,158,916.98 11,433,325.46 707,945.85   2,017,645.67     

      

2,795,650.98 

Проект ЗВI-
5.1 

Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проекти 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

670,046.70 541,062.71 33,502.34   95,481.65     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.1 

Изграждане на детска площадка 
№11, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" зад бл. 3; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

101,952.98 82,327.03 5,097.65   14,528.30     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.2 

Изграждане на детска площадка 
№12, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" между бл. 6 и бл. 3; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

108,894.14 87,932.02 5,444.71   15,517.41     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.3 

Изграждане на детска площадка 
№15, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" между бл. 16 и бл. 147; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

38,824.64 31,350.90 1,941.23   5,532.51     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.4 

Изграждане на детска площадка 
№16, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" между бл. 142 и бл. 9; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

65,463.11 52,861.46 3,273.16   9,328.49     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.5 

Изграждане на детска площадка 
№20, намираща се в ж.к. "Сениче" 
между бл. 50 и бл. 52; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

49,726.69 40,154.31 2,486.33   7,086.05     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.6 

Изграждане на детска площадка 
№24, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" бл. 104; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

21,556.89 17,407.19 1,077.84   3,071.86     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.7 

Изграждане на детска площадка 
№25, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" пред бл. 35; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

53,971.87 43,582.29 2,698.59   7,690.99     

      

0.00 
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Дейност ЗВI-
5.1.8 

Изграждане на детска площадка 
№26, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" между бл. 139 и бл. 36; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

140,716.37 113,628.47 7,035.82   20,052.08     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.1.9 

Изграждане на детска площадка 
№28, намираща се в ж.к. 
"Дъбника" до бл. 39. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

88,940.01 71,819.06 4,447.00   12,673.95     

      

0.00 

                                   

Проект ЗВI-
5.2 

Изграждане и рехабилитация на 
спортни игрища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,027,656.00 829,832.22 51,382.80   146,440.98     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.2.1 

Рехабилитация на затревено 
футболно игрище в ж.к. "Дъбника"; ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

315,201.60 254,525.29 15,760.08   44,916.23     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.2.2 

Изграждане на затревено 
футболно игрище в ж.к. "Дъбника" 
между бл. 123 и бл. 22; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

361,972.80 292,293.04 18,098.64   51,581.12     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.2.3 

Изграждане на затревено 
футболно игрище в ж.к. "Сениче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

350,481.60 283,013.89 17,524.08   49,943.63     

      

0.00 

                                    

Проект ЗВI-
5.3 

Реконструкция на парк и 
изграждане на обществени 
зелени площи  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

275,788.80 222,699.46 13,789.44   39,299.90     

      

22,916.25 

Дейност ЗВI-
5.3.1 

Реконструкция на площад 
"Възраждане" (между пощата и 
"Пени маркет") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

232,696.80 187,902.67 11,634.84   33,159.29     

      

0.00 

Дейност ЗВI-
5.3.2 

Изграждане на площадки за 
домашни любимци - 2 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

43,092.00 34,796.79 2,154.60   6,140.61     

      

22,916.25 

                                    

Проект ЗВI-
5.4 

Рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи, улично 
осветление и изграждане на 
обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

12,185,425.48 9,839,731.07 609,271.27   1,736,423.13     

      

2,772,734.73 
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съответната 
поръчка 

Дейност ЗВI-
5.4.1 

Реконструкция на улици, 
паркинги, осветление, пешеходни 
и велоалеи, озеленяване, траншеи 
за слаботоковата мрежа и 
създаване на достъпна среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

12,127,122.00 9,792,651.02 606,356.10   1,728,114.89     

      

2,722,738.43 

Dейност ЗВI-
5.4.2 

Изграждане на обществен 
паркинг в ж.к. "Дъбника", ул. 
"Околчица", кв. 34, УПИ II 149, 
пред бл. 5 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

32,965.38 26,619.54 1,648.27   4,697.57     

      

49,996.30 

Dейност ЗВI-
5.4.3 

Изграждане на обществен 
паркинг в ж.к. "Дъбник", ул. 
"Околчица", кв. 56, УПИ III 71, до 
градски пазар 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

25,338.10 20,460.51 1,266.90   3,610.68     

      

0.00 

                                    

Група 
проекти ЗВI-
6. 

Сгради с обществена функция: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване 

    
Проектна 

идея 
(инвестицио

нно 
намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

769,529.87     399,529.87 

            

0.00 

Проект ЗВI-
6.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
общинските зони в сградата на 
пощата в ж.к. "Дъбника" и 
обществени сгради 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

698,475.95     328,475.95 

      

 370,0
00.00 

  

0.00 

Дейност ЗВI-
6.1.1 

Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, 
реновация на инсталациите, 
ремонт на сградата и прилежащия 
терен; 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

271,019.95     271,019.95 

            

0.00 

Дейност ЗВI-
6.1.2 

Осигуряване на достъп и 
равноправна среда за хора с 
увреждания; 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

40,219.20     40,219.20 

            

0.00 

Дейност ЗВI-
6.1.3 

Осигуряване на 
противопожарните изисквания за 
сградата; 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

17,236.80     17,236.80 

            

0.00 

Дейност ЗВI-
6.1.4 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
сградата на сектор "ПП-КАТ" и РУ 
на МВР, гр. Враца, бул. "Христо 
Ботев" №152 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

370,000.00        370,0
00.00 

 0.00 
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Проект ЗВI-
6.2 

Оборудване и обзавеждане на 
общинските зони в сградата на 
пощата в ж.к. "Дъбника" 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

71,053.92     71,053.92 

            

0.00 

Дейност ЗВI-
6.2.1 

Сградата на пощата в ж.к. 
"Дъбника" 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

71,053.92     71,053.92 

            

0.00 

                                    

Група 
проекти ЗВI-
7. 

Меки мерки ОПРЧ
Р 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,120,000.00 2,652,000.00     468,000.00           6,842,479.89 

Проект ЗВI-
7.1 

Общински мерки за достъп до 
заетост за трайно безработни и 
хора с увреждания – подкрепа за 
развитие на кооперации и 
социални предприятия 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

400,000.00 340,000.00     60,000.00 

          

234,347.17 

Проект ЗВI-
7.2 Център за развитие на общности ОПРЧ

Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

700,000.00 595,000.00     105,000.00 

          

0.00 

Проект ЗВI-
7.3 

Популяризиране и развитие на 
Приемната грижа в община Враца 
и включване на работещи 
приемни семейства  

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

500,000.00 425,000.00     75,000.00 

          

2,545,481.72 

Проект ЗВI-
7.4 

Продължаване дейността на 
Звено "Майка и бебе" (ЗМБ) в 
град Враца  

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

500,000.00 425,000.00     75,000.00 

          

435,000.00 

Проект ЗВI-
7.5 Програма "Личен асистент" 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

350,000.00 297,500.00     52,500.00 

          

3,627,651.00 

Проект ЗВI-
7.6 

Център за социална 
рехабилитация и интеграция 
(ЦСРИ) 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

550,000.00 467,500.00     82,500.00 

          

0.00 

Проект ЗВI-
7.7 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на 
изпълнението на проектите в ЗВI 

ОПДУ ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00 

          

0.00 
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Зона за въздействие ЗВII "Зона с потенциал за икономическо развитие" общо, в т.ч. 
165,169,988.5

9 95,572,851.53 2,252,248.63  8,125,065.72   59,219,822.71   21,380,794.96 

Група 
проекти 
ЗВII-1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на образователни 
институции    

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,263,176.44 4,250,014.98 263,158.82   750,002.64       

    

279,832.43 

Проект ЗВII-
1.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
професионални гимназии 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,613,393.69 3,725,315.40 230,669.68   657,408.60     

      

199,035.43 

Дейност 
ЗВII-1.1.1 

Професионална гимназия по 
търговия и ресторантьорство – 
Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,613,393.69 3,725,315.40 230,669.68   657,408.60     

      

199,035.43 

                                    

Проект ЗВII-
1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
професионални гимназии 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

649,782.76 524,699.58 32,489.14   92,594.04 

          

80,797.00 

Дейност 
ЗВII-1.2.1 

Професионална гимназия по 
търговия и ресторантьорство – 
Враца. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

649,782.76 524,699.58 32,489.14   92,594.04     

      

80,797.00 

                                    

Група 
проекти 
ЗВII-2. 

Социална инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

14,439,067.14 11,659,546.71 721,953.36   2,057,567.07     

      

0.00 

Проект ЗВII-
2.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
социални институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

10,901,631.75 8,803,067.64 545,081.59   1,553,482.52     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.1.1 

Изграждане на хоспис в сградата 
на  бившия "Химически техникум" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,930,238.14 3,981,167.30 246,511.91   702,558.93     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.1.2 

Изграждане на младежки 
занаятчийски център и център за 
техническо развитие в сградата 
на бившето училище "Антон 
Иванов" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,865,923.01 3,121,732.83 193,296.15   550,894.03     

      

0.00 
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Дейност 
3BII-2.1.3 

Преместване на съществуващия 
"Център за обществена подкрепа" 
и неговото разширение в блок 
№5 (ул. "Никола Вапцаров") – 
партерен и първи етаж 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,441,400.80 1,163,931.15 72,070.04   205,399.61     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.1.4 

Разполагане на различни 
социални дейности на партерно 
ниво в блок №3 (ул. "Никола 
Вапцаров") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

664,069.80 536,236.36 33,203.49   94,629.95     

      

0.00 

                                    

Проект ЗВII-
2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
социална инфраструктура 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,537,435.39 2,856,479.08 176,871.77   504,084.54     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.2.1 

Хоспис в сградата на  бившия 
"Химически техникум" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,924,159.06 1,553,758.44 96,207.95   274,192.67     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.2.2 

Младежки занаятчийски център и 
център за техническо развитие в 
сградата на бившето училище 
"Антон Иванов" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,233,293.89 995,884.81 61,664.69   175,744.38     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.2.3 

"Център за обществена подкрепа" 
и неговото разширение в блок 
№5 (ул. "Никола Вапцаров") – 
партерен и първи етаж 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

309,765.92 250,135.98 15,488.30   44,141.64     

      

0.00 

Дейност 
3BII-2.2.4 

Социални дейности на партерно 
ниво в блок №3 (ул. "Никола 
Вапцаров") 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

70,216.52 56,699.84 3,510.83   10,005.85     

      

0.00 

                                   

Група 
проекти 
ЗВII-3. 

Инженерна инфраструктура: 
Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващите подземни 
мрежи и изграждане на нови 

ОПОС ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,609,973.60 4,353,339.51 168,299.21   1,088,334.88           2,086,948.32 

Проект ЗВII-
3.1 

Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващата ВиК мрежа и 
изграждане на нова 

ОПОС ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,609,973.60 4,353,339.51 168,299.21   1,088,334.88 

          

2,086,948.32 

Дейност 
ЗВII-3.1.1 

Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващата и изграждане 
на нова водоснабдителна мрежа 

ОПОС ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,869,991.20 1,451,113.17 56,099.74   362,778.29 

          

394,765.63 
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Дейност 
ЗВII-3.1.2 

Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващата и изграждане 
на нова канализационна мрежа 

ОПОС ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

30 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,739,982.40 2,902,226.34 112,199.47   725,556.59 

          

1,692,182.69 

                                    

Група 
проекти 
ЗВII-4. 

Здравна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на здравни заведения 

ОПРР 

ПО3, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

3.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,821,748.47 3,893,561.89 241,087.42   687,099.16     

      

91,009.00 

Проект ЗВII-
4.1 

 Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
здравни центрове 

ОПРР 

ПО3, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

3.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,405,077.55 2,749,600.12 170,253.88   485,223.55     

      

41,009.00 

Дейност 
ЗВII-4.1.1 ДКЦI - ВРАЦА ЕООД - БАЗА 2 ОПРР 

ПО3, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

3.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,405,077.55 2,749,600.12 170,253.88   485,223.55     

      

41,009.00 

                                    

Проект ЗВII-
4.2 

Оборудване и обзавеждане на 
здравни центрове ОПРР 

ПО3, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

3.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,416,670.92 1,143,961.77 70,833.55   201,875.61     

      

50,000.00 

Дейност 
ЗВII-4.2.1 ДКЦI - ВРАЦА ЕООД - БАЗА 2 ОПРР 

ПО3, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

3.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,416,670.92 1,143,961.77 70,833.55   201,875.61     

      

50,000.00 

                                    

Група 
проекти 
ЗВII-5. 

Подобряване 
конкурентоспособността на 
местната икономика 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

89,627,026.61 51,344,703.90           38,282,322.71 

    

0.00 

Проект ЗВII-
5.1: 

Изграждане на нов логистичен 
парк в УПИ II, кв. 11; УПИ II, кв. 
12; УПИ I, кв. 12; УПИ V, кв. 9; 
УПИ VI, кв. 14 и УПИ III, кв. 14 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

70,966,482.05 35,483,241.02           35,483,241.02 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-5.1.1 

Изграждане на нов логистичен 
парк ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

63,842,952.60 31,921,476.30           31,921,476.30 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-5.1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
нов логистичен парк ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

7,123,529.45 3,561,764.72           3,561,764.72 

    

0.00 
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съответната 
поръчка 

                                    

Проект ЗВII-
5.2 

Изграждане на Технологичен 
парк в УПИ I, кв. 14 (бизнес 
иновационен център) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

18,660,544.56 15,861,462.88           2,799,081.68 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-5.2.1 

Изграждане на Технологичен 
парк (бизнес иновационен център) ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

17,073,050.40 14,512,092.84           2,560,957.56 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-5.2.2 

Оборудване и обзавеждане на 
Технологичен парк (бизнес 
иновационен център) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

27 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,587,494.16 1,349,370.04           238,124.12 

    

0.00 

                                    

Група 
проекти 
ЗВII-6. 

Подобряване на физическата 
среда на индустриалната зона 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

17,154,996.33 13,852,659.53 857,749.82   2,444,586.98       

    

1,336,061.10 

Проект ЗВII-
6.1 Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

174,809.19 141,158.42 8,740.46   24,910.31     

      

0.00 

Дейност 
ЗВII-6.1.1 

Изграждане на детска площадка 
№40, намираща се на ул. "Н. 
Вапцаров" 1 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

97,243.59 78,524.20 4,862.18   13,857.21     

      

0.00 

Дейност 
ЗВII-6.1.2 

Изграждане на детска площадка 
№41, намираща се на ул. 
"Вапцаров" 5 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

77,565.60 62,634.22 3,878.28   11,053.10     

      

0.00 

                                    

Проект ЗВII-
6.2 

Реконструкция на парк и 
изграждане на обществени 
зелени площи 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

7,866,229.14 6,351,980.03 393,311.46   1,120,937.65     

      

0.00 

Дейност 
ЗВII-6.2.1 

Благоустрояване на гробищен 
парк; ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,226,657.14 2,605,525.64 161,332.86   459,798.64     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВII-6.2.2 

Благоустрояване на зелените 
площи в зоната - Реконструкция 
на пешеходни и велоалеи, 
енергоеф. осветление, 
озеленяване, траншеи за 
слаботоковата мрежа и създаване 
на достъпна среда; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,596,480.00 3,711,657.60 229,824.00   654,998.40     

      

0.00 

Дейност 
ЗВII-6.2.3 

Изграждане на площадки за 
домашни любимци - 2 броя. ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

43,092.00 34,796.79 2,154.60   6,140.61     

      

0.00 

                                    

Проект ЗВII-
6.3 

Рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи, улично 
осветление и изграждане на 
обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

9,113,958.00 7,359,521.09 455,697.90   1,298,739.02     

      

1,336,061.10 

Дейност 
ЗВII-6.3.1 

Изграждане на нови 
второстепенни улици за 
допълването на уличната мрежа и 
реконструкция на улици, 
паркинги, осветление, пешеходни 
и велоалеи, озеленяване, траншеи 
за слаботоковата мрежа и 
създаване на достъпна среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

8,905,680.00 7,191,336.60 445,284.00   1,269,059.40     

      

1,336,061.10 

Дейност 
ЗВII-6.3.2 

Изграждане на обществени 
паркинги с енергоефективно 
осветление и озеленяване 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

208,278.00 168,184.49 10,413.90   29,679.62     

      

0.00 

                                   

Група 
проекти 
ЗВII-7. 

Частни проекти 

          

27,584,000.00 5,649,525.00     996,975.00     20,937,500.00 

    

17,586,944.11 

Проект ЗВII-
7.1 

 Изграждане на нова 
газоснабдителна мрежа и ГРП 

      
48 Не се предвиждат 11,200,000.00             11,200,000.00 

    
11,200,000.00 
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Дейност 
ЗВII-7.1.1 

Изграждане на газоснабдителна 
мрежа:                                                                                                                                              
1.1 ул. "Г. Апостолов"- от УПИ 
XXIX 172 до I 364- общо 351 м;                                                                            
1.2. ул. "Индустриална" цялата- 
общо 187 м;                                                                                                                  
1.3. ул. "Хр. Смирненски" - от ул. 
"Индустриална" до ул. "Текстилец" 
- общо 345 м;                                                                 
1.4. ул. "Текстилец"- от ул. "Хр. 
Смирненски" до ул. "Баба Илийца" 
- общо 720 м;                                         
1.5. ул. "Баба Илийца" - от ул. 
"Текстилец" до бул. "Мито Орозов" 
- общо 211 м;                                             
1.6. вътрешно-квартална улица 
между ул. "Текстилец" УПИ I 243 и 
бул. "Мито Орозов" УПИ XVIII 53 с 
разклонения за бл. 20, бл. 1, бл. 3 
и бл. 5 - общо 350 м;                                                                        
1.7. ул. "Др. Цанков" - от бул. 
"Мито Орозов" до ул. "Братя 
Миладинови" - общо 652 м;                          
1.8. ул. "Складова" - от ул. "Др. 
Цанков" до ул. "Братя 
Миладинови" - общо 840 м;                                      
1.9. бул. "Мито Орозов" - от ул. 
"Братя Миладинови" до УПИ IX 
218 - общо 150 м. 

    

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

48 Не се предвиждат 6,400,000.00             6,400,000.00 

    

6,400,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.1.2 

Изграждане на ГРП-та:  
2.1 ГРП 3 - P=5/ 0,5bar Q=7000 
m3/h в УПИ VII 24 при 
кръстовището на бул. "Мито 
Орозов" и ул. "Братя Миладинови";                                                                                                                                     
2.2 ГРП 6 - P=5/ 0,5 bar 
Q=3000m3/h при кръстовището на 
ул. "Индустриална" и ул. "Хр. 
Смирненски. 

    

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

48 Не се предвиждат 4,800,000.00             4,800,000.00 

    

4,800,000.00 

Проект ЗВII-
7.2 

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  

ОПИК 

    

36 Не се предвиждат 5,890,000.00 2,503,250.00     441,750.00     2,945,000.00 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-7.2.1 

На ул. "Шипка" №2, в Източна 
Промишлена зона 1:                                                                                                                                 
- изграждане на площадка с 
леярен цех                                                                                                                          
- 2бр. чистачни машини                                                                                                                                                       
- изграждане на механичен цех                                                                                                                                          
- изграждане на административна 
сграда                                                                                                                      
- оборудване;  

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 Не се предвиждат 3,200,000.00 1,360,000.00     240,000.00     1,600,000.00 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-7.2.2 

В кв. 1, УПИ XV, Западна 
Промишлена зона:                                                                                                              
- изграждане на площадка;                                                                                                                                               
- реконструкция на съществуващо 
хале и административна сграда;                                                               
- изграждане на система за 
събиране и третиране на битови 
отпадъци в населено място; 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 Не се предвиждат 2,150,000.00 913,750.00     161,250.00     1,075,000.00 

    

0.00 
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Дейност 
ЗВII-7.2.3 

Изграждане на площадка за 
събиране, съхранение и 
транспортиране на отпадъци от 
черни и цветни метали ПИ с № 
12259.1027.59 по кадастрална 
карта на гр. Враца на ул. "В. 
Кънчов" 

ОПИК 

  
Проектна 

идея 
(инвестицио

нно 
намерение) 

36 Не се предвиждат 540,000.00 229,500.00     40,500.00     270,000.00 

    

0.00 

                                   

Проект ЗВII-
7.3 

Автомобилна газозарядна 
станция ОПИК 

    
24 Не се предвиждат 545,000.00 231,625.00     40,875.00     272,500.00 

    
1,595,944.11 

Дейност 
ЗВII-7.3.1 

В ПИ с № 12259.1011.134 по 
кадастрална карта на гр. Враца на 
ул. "Др. Цанков": - монтиране на 
компресор за сгъстяване на 
природен газ; - монтиране на 1бр. 
газозарядна колонка;                                                                                                                   
- изграждане на обслужваща 
сграда за персонала; - изграждане 
на площадка за зареждане на 
автомобили. 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 545,000.00 231,625.00     40,875.00     272,500.00 

    

1,595,944.11 

                                   

Проект ЗВII-
7.4 

БКТП - 20/0,4 kv, 2х630 kVA и 
кабелни линии CpH и HH към него  

      
24 Не се предвиждат 1,680,000.00             1,680,000.00 

    
1,680,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.4.1 

В УПИ I, кв.5 Източна 
Промишлена Зона:                                                                                                                       
- изграждане на нов БКТП;                                                                                                                                                     
- изтегляне подземно на нова 
кабелна линия CpH  с дължина 
110м;                                                              
- изтегляне подземно на кабел НН 
с дължина 10м;                                                                                                  
- монтаж на ел. табло тип ТЕМО;                                                                                                                                           
- нови тройни шахти 180/90см- 
5бр. 

    

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 1,680,000.00             1,680,000.00 

    

1,680,000.00 

                                   

Проект ЗВII-
7.5 

Изграждане на цех за смилане и 
пресяване на слънчогледов шпрот ОПИК 

    
24 Не се предвиждат 2,130,000.00 905,250.00     159,750.00     1,065,000.00 

    
0.00 

Дейност 
ЗВII-7.5.1 

В УПИ ХХ 4996, кв.13, 
Промишлена зона ОПИК 

  Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 2,130,000.00 905,250.00     159,750.00     1,065,000.00 

    

0.00 

                                    
Проект ЗВII-
7.6 Леярски цех  ОПИК 

    
24 Не се предвиждат 610,000.00 259,250.00     45,750.00     305,000.00 

    
0.00 

Дейност 
ЗВII-7.6.1 

Бивш завод "Гаврил Генов"- 
Индустриална зона, ул. 
"Текстилец" №3:                                                            
- изграждане на производствена 
площадка;                                                                                                  
- изграждане на склад. 

ОПИК 

  Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 610,000.00 259,250.00     45,750.00     305,000.00 

    

0.00 

                                    

Проект ЗВII-
7.7 

Разкриване на площадка за 
разкомплектоване на възли/ 
части от автомобили 

ОПИК 
    

24 Не се предвиждат 410,000.00 174,250.00     30,750.00     205,000.00 
    

410,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.7.1 

 В ПИ с № 12259. 1021. 51, в кв. 
"Промишлена зона":                                                                                                 
- изграждане на закрит склад 

ОПИК 

  Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 410,000.00 174,250.00     30,750.00     205,000.00 

    

410,000.00 
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Проект ЗВII-
7.8 

Преустройство на съществуващи 
базови станции GSM/ UMTS  

      
24 Не се предвиждат 196,000.00             196,000.00 

    
196,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.8.1 

ID 5517- Враца, ж.к. "Дъбника", 
бл.105 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 72,000.00             72,000.00 

    

72,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.8.2 

ID 5546 - Враца, ул. "Кр.  
Българията" №19, бл. "Здравец" 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 68,000.00             68,000.00 

    

68,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.8.3 

ID 5577 - Враца, ул. "Мито 
Орозов" №2, жилищин бл. "Хемус 
4" 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 56,000.00             56,000.00 

    

56,000.00 

                                    

Проект ЗВII-
7.9 

Изграждане на "Гигабитова 
пасивна оптична мрежа" ( GPON) 
на територията на гр. Враца 

      
48 Не се предвиждат 1,215,000.00             1,215,000.00 

    
1,215,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.9.1 

За целия град:                                                                                                                                                                           
- изтегляне на оптичен кабел в 
подземната инфраструктура 15 
500м;                                                               
- монтиране на 20бр. 
разпределителни табла. 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

48 Не се предвиждат 1,215,000.00             1,215,000.00 

    

1,215,000.00 

                                    

Проект ЗВII-
7.10 

Сграда с производствено и 
търговско предназначение и 
офисна част на ДИСК – ГТ – 93    
ООД 

ОПИК 

    

48 Не се предвиждат 1,500,000.00 637,500.00     112,500.00     750,000.00 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-7.10.1 

Изграждане  на производствен  
цех  за  сглобяване на 
отоплителна техника от  готови 
компоненти, изграждане на  цех  
за производство  на  пелети (вид 
алтернативно гориво) и 
изграждане на търговски площи 
за продажба на готовата 
продукция за вътрешния пазар 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

48 Не се предвиждат 1,500,000.00 637,500.00     112,500.00     750,000.00 

    

0.00 

                                   

Проект ЗВII-
7.11 Изграждане на втора SMD линия ОПИК 

    
36 Не се предвиждат 1,290,000.00 548,250.00     96,750.00     645,000.00 

    
1,290,000.00 

Дейност 
ЗВII-7.11.1 

1. Закупуване и внедряване в 
производство на автоматизирана 
линия за монтаж на повърхностни 
елементи- SMD линия. 
Подреждане на машините в 
производствена линия, пуск на 
машините и започване на 
производство. 2. Подобряване на 
общото състояние на стените и 
покрива на цеха и полагане на 
основи за изграждане на 
изолация. По този начин се 
премахват вредните агенти и 
застрашаващи здравето фактори 
като плесени и мухъл. 3 
Изграждане на изолация и 
енергийно ефективна дограма, 
съобразена с последните 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 Не се предвиждат 1,290,000.00 548,250.00     96,750.00     645,000.00 

    

1,290,000.00 
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тенденции. Това ще повиши 
енергийната ефективност на цеха. 
4 Подобряване на цялостната 
система за ОВК за да се подобри 
енергийната ефективност и 
условията на труд, чрез 
намаляване на вредните частици 
във въздуха. Това ще доведе до 
съществени икономии 
благодарение на подмяна на 
отоплението със съвременно 
енергийно ефективно. 5 Подмяна 
на осветлението със светодиодно 
за понижаване на разходите за 
осветление, като същевременно 
се подобри осветеността в 
помещението и нейното 
разпределение. 

                                    
Проект ЗВII-
7.12 

Закупуване на шприцове и 
обновление ОПИК 

    
24 Не се предвиждат 480,000.00 204,000.00     36,000.00     240,000.00 

    
0.00 

Дейност 
ЗВII-7.12.1 

1. Закупуване на няколко нови 
шприца за повишаване на 
производствения капацитет на 
цеха за пластмасови детайли. С 
това ще се въведат съвременни 
машини в производството на 
пластмасовите детайли. 2. 
Изготвяне на проект и оценка на 
нов склад с топла връзка към 
двата цеха- пластмасов и 
електро- механичен. С това ще се 
доуточнят финансовите аспекти, 
архитектурата и разположението. 
3. Премахване на съществуващия 
дъгов склад, като се направи 
оценка за повторно използване 
на материалите от които е 
изграден. С това ще се спазят 
европейските директиви за 
максимално оползотворяване на 
суровините и материалите. 4. 
Изграждане на проектирания цех, 
като се спазват изискванията за 
енергийна ефективност, добри 
практики при съхранение на стоки 
и материали и оптимални условия 
за това и безопасни условия на 
труд. 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 480,000.00 204,000.00     36,000.00     240,000.00 

    

0.00 

                                   

Проект ЗВII-
7.13 

Закупуване на оборудване за 
металообработка и вертикална 
планировка на цех за електро 
механични изделия 

ОПИК 

    

24 Не се предвиждат 438,000.00 186,150.00     32,850.00     219,000.00 

    

0.00 

Дейност 
ЗВII-7.13.1 

1. Закупуване на цифрови 
металообработващи машини. 2. 
Полагане на пътна настилка, 
свързваща цех електро- 
механичен на международен път 
Е79 с пластмасовия цех и улицата 
на която се намира. Това ще 
подобри логистичните 

ОПИК 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 Не се предвиждат 438,000.00 186,150.00     32,850.00     219,000.00 

    

0.00 
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възможности на фирмата и ще 
намали вътрешните транспортни 
разходи между цеховете, като 
същевременно ще увеличи 
свързаността между цеховете и 
ще е налице единство на цеховата 
структура. Също така ще се 
намали тежкия физически труд, 
свързан с пренасянето на 
продукция между цеховете като 
ще се замени с транспортиране с 
мотокар, палетна количка или 
друго транспортно средство. 3 
Изграждане на покрит паркинг за 
личните и служебните автомобили 
на персонала, клиентите и други 
посетители. Паркинга ще е 
предвиден за 20 автомобила, като 
ще предпазва от слънчево греене 
през лятото и дъжд и сняг през 
другите сезони. Това ще подобри 
работната атмосфера, социалните 
придобивки на служителите и 
външния вид на обекта. 4. 
Ландшафтен дизайн и 
озеленяване на прилежащите 
площи - това ще подобри 
служебната атмосфера и зоната за 
релакс, като същевременно се 
подобри външния вид на фирмата 
и нейната репутация. 5. 
Изграждане и обновление на 
периферна ограда за защита на 
собствеността, указване на 
границите на имота и 
идентифициране на фирмената 
територия. С това ще се подобри 
чувството за сигурност на 
служителите и ръководството и 
ще се намалят възможните 
набези. 

Група 
проекти 
ЗВII-8. 

Меки мерки ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

670,000.00 569,500.00     100,500.00       

    

0.00 

Проект ЗВII-
8.1 

 Продължение на дейностите на 
Център за обществена подкрепа -  
Враца 

ОПРЧ
Р 

ПО2, 
Инвестицио

нен 
приоритет 2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

550,000.00 467,500.00     82,500.00       

    

0.00 

Проект ЗВII-
8.2 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на 
изпълнението на проектите в ЗВII 

ОПДУ ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00 

          

0.00 

Зона за въздействие ЗВIII "Зона с публични функции с висока обществена значимост" общо, в т.ч. 228,283,544.0
8 

177,189,005.7
4 

6,507,416.80 3,743,992.84 18,925,583.2
8 

0 0 20,487,545.42 
1,430,
000.0

0 
0 26,535,814.17 
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Група 
проекти 
ЗВIII-1. 

Образователна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на образователни 
институции 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

27,350,316.61 21,802,755.67 1,350,015.83   3,847,545.12       350,0
00.00 

  

7,814,954.30 

Проект ЗВIII-
1.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
образователни институции – 
детски ясли и градини, основни и 
средни училища  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

24,269,167.55 19,314,727.79 1,195,958.38  3,408,481.38    350,0
00.00 

 7,063,868.79 

Дейност 
ЗВIII-1.1.1 

Природо-математическа гимназия 
"Акад. Иван Ценов"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,284,311.21 2,652,081.30 164,215.56   468,014.35     

      

1,366,241.06 

Дейност 
ЗВIII-1.1.2 СОУ "Козма Тричков" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

910,993.61 735,627.34 45,549.68   129,816.59     

      

102 527,16  

Дейност 
ЗВIII-1.1.3 СОУ "Отец Паисий" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,672,081.85 2,157,706.09 133,604.09   380,771.66     

      

34,035.47 

Дейност 
ЗВIII-1.1.4 

СОУ "Васил Кънчов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,117,984.73 1,710,272.67 105,899.24   301,812.82     

      

753,910.38 

Дейност 
ЗВIII-1.1.5 СОУ "Христо Ботев" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,475,463.03 1,998,936.40 123,773.15   352,753.48     

      

2,752,546.07 

Дейност 
ЗВIII-1.1.6 НУ "Иванчо Младенов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,041,618.00 841,106.53 52,080.90   148,430.56     

      

29,185.00 

Дейност 
ЗВIII-1.1.7 НУ "Св. Софроний Врачански"  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,367,247.42 1,104,052.29 68,362.37   194,832.76     

      

249,722.08 

Дейност 
ЗВIII-1.1.8 

ОДЗ "Единство творчество, 
красота" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,776,947.61 1,434,885.19 88,847.38   253,215.03     

      

107,349.47 
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Дейност 
ЗВIII-1.1.9 ОДЗ "Детски свят" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

402,033.39 324,641.96 20,101.67   57,289.76     

      

230,108.12 

Дейност 
ЗВIII-1.1.10 ЦДГ "Дъга" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,263,838.92 1,020,549.93 63,191.95   180,097.05     

      

824,954.80 

Дейност 
ЗВIII-1.1.11 

ЦДГ "Европейчета" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

428,944.57 346,372.74 21,447.23   61,124.60     

      

290,061.95 

Дейност 
ЗВIII-1.1.12 ЦДГ "Българче" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

217,449.04 175,590.10 10,872.45   30,986.49     

      

80,422.47 

Дейност 
ЗВIII-1.1.13 ЦДГ "Щастливо детство" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

686,152.10 554,067.82 34,307.61   97,776.67     

      

264,909.45 

Дейност 
ЗВIII-1.1.14 ДЯ "Приказка" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

682,489.14 551,109.98 34,124.46   97,254.70     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-1.1.15 

ДЯ "Българче" на ул. "Софроний" 
№11 и нейния филиал на ул. 
"Войнишка" №6 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

484,654.28 391,358.33 24,232.71   69,063.23     

      

80,422.47 

Дейност 
ЗВIII-1.1.16 

Средношколско общежитие ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,106,958.66 3,316,369.12 205,347.93   585,241.61     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-1.1.17 Център за работа с деца, гр. Враца 

Други 
донор

и 

 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

350,000        350,0
00 

 0.00 

                                   

Проект ЗВIII-
1.2 

Оборудване и обзавеждане на 
образователни институции – 
детски ясли и градини, основни и 
средни училища (учебни зали, 
библиотеки, лаборатории, 
спортни съоръжения, учебни 
корпуси, интернет връзки) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,081,149.06 2,488,027.87 154,057.45   439,063.74     

      

751,085.51 



61 
 

Дейност 
ЗВIII-1.2.1 

Природо-математическа гимназия 
"Акад. Иван Ценов"; ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

444,314.05 358,783.60 22,215.70   63,314.75     

      

152,959.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.2 СОУ "Козма Тричков" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

114,661.26 92,588.97 5,733.06   16,339.23     

      

68,805.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.3 

СОУ "Отец Паисий" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

343,783.44 277,605.13 17,189.17   48,989.14     

      

44,782.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.4 СОУ "Васил Кънчов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

273,624.37 220,951.68 13,681.22   38,991.47     

      

69,855.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.5 СОУ "Христо Ботев" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

320,904.61 259,130.47 16,045.23   45,728.91     

      

245,751.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.6 НУ "Иванчо Младенов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

130,127.51 105,077.96 6,506.38   18,543.17     

      

25,752.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.7 НУ "Св. Софроний Врачански" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

169,754.76 137,076.97 8,487.74   24,190.05     

      

33,980.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.8 

ОДЗ "Единство творчество, 
красота" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

248,114.41 200,352.39 12,405.72   35,356.30     

      

15,099.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.9 ОДЗ "Детски свят" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

60,890.00 49,168.68 3,044.50   8,676.83     

      

2,785.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.10 ЦДГ "Дъга" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

168,539.36 136,095.54 8,426.97   24,016.86     

      

3,550.00 
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Дейност 
ЗВIII-1.2.11 ЦДГ "Европейчета" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

72,362.81 58,432.97 3,618.14   10,311.70     

      

66,594.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.12 ЦДГ „Българче” ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

31,132.84 25,139.77 1,556.64   4,436.43     

      

1,880.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.13 

ЦДГ „Щастливо детство" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

59,167.08 47,777.42 2,958.35   8,431.31     

      

17,423.51 

Дейност 
ЗВIII-1.2.14 ДЯ "Приказка" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

89,204.72 72,032.81 4,460.24   12,711.67     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.15 

ДЯ "Българче" на ул. "Софроний" 
№11 и нейния филиал на ул. 
"Войнишка" №6 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

65,738.23 53,083.62 3,286.91   9,367.70     

      

1,870.00 

Дейност 
ЗВIII-1.2.16 Средношколско общежитие ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.3 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

488,829.60 394,729.90 24,441.48   69,658.22     

      

0.00 

                                   

Група 
проекти 
ЗВIII-2. 

Подобряване 
конкурентоспособността на 
местната икономика 

    
Предпроект

ни 
проучвания 

  

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

16,433,445.67 10,837,437.05 671,048.73 1,506,235.50 1,912,488.89     1,506,235.50 

    

0.00 

Проект ЗВIII-
2.1 

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 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроект
ни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

13,420,974.67 10,837,437.05 671,048.73   1,912,488.89       

    

0.00 

Дейност 
3BIII-2.1.1 

Озеленяване и тематични градини 
с автоматиз. поливна система ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

502,740.00 405,962.55 25,137.00   71,640.45     

      

0.00 

Дейност 
3BIII-2.1.2 

Езеро, по поречието на р. Лева, 
чрез изграждане на система от 
бентови стени 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

356,227.20 287,653.46 17,811.36   50,762.38     

      

0.00 
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Дейност 
3BIII-2.1.3 

Алеи и площадни пространства с 
осветление и паркови елементи ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

185,295.60 149,626.20 9,264.78   26,404.62     

      

0.00 

Дейност 
3BIII-2.1.4 

Паркинги за посетители (10 
5090кв.м) и усилени настилки 
(1400л.м)с бордюри, тротоари, 
осветление, видеонаблюдение  

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,178,271.87 1,758,954.54 108,913.59   310,403.74     

      

0.00 

Дейност 
3BIII-2.1.5 

Цялостно обновяване на 
инженерната инфраструктура и 
изграждане на нова такава 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

9,264,780.00 7,481,309.85 463,239.00   1,320,231.15     

      

0.00 

Дейност 
3BIII-2.1.6 

Изграждане на нови спортни 
игрища, детски площадки и 
площадки за домашни любимци 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

933,660.00 753,930.45 46,683.00   133,046.55     

      

0.00 

Проект ЗВIII-
2.2 

Изграждане на инфраструктура за 
развитие на туристическите 
услуги на територията на 
военното поделение 

    

Предпроект
ни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,012,471.00     1,506,235.50       1,506,235.50 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-2.2.1 

Хотел, разположен  в 
съществуваща сграда 

    

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,847,285.00     1,423,642.50       1,423,642.50 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-2.2.2 

Лифт станция, в подножието на 
Врачански Балкан 

    

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

165,186.00     82,593.00       82,593.00 

    

0.00 

                                    

Група 
проекти 
ЗВIII-3. 

Културна инфраструктура: 
Реконструкция, ремонт и 
оборудване на културни 
центрове, театри, читалища, 
библиотеки и други обекти, 
свързани с културния живот 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

38,606,925.47 31,722,949.88 1,285,807.97   3,664,552.72     1,933,614.90 

    

111,543.46 

Проект ЗВIII-
3.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
културни центрове 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

18,813,439.79 15,191,852.63 940,671.99   2,680,915.17         

  

65,499.60 

Дейност 
ЗВIII-3.1.1 Регионален исторически музей ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,553,949.44 2,062,314.17 127,697.47   363,937.80       

    

39,324.60 
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Дейност 
ЗВIII-3.1.2 

Етнографско възрожденски 
комплекс "Никола Войводов" към 
РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

232,542.77 187,778.28 11,627.14   33,137.34       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.3 

Етнографско-възрожденски 
комплекс "Софроний Врачански" 
към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,100,492.14 1,696,147.40 105,024.61   299,320.13       

    

26,175.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.4 

Драматично-куклен театър ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,702,464.64 2,989,740.20 185,123.23   527,601.21       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.5 

Регионална библиотека "Христо 
Ботев" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,768,176.85 2,235,302.80 138,408.84   394,465.20       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.6 Младежки дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,078,744.47 1,678,586.16 103,937.22   296,221.09       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.7 Културен дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,935,484.00 3,177,903.33 196,774.20   560,806.47       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.8 Къща музей Андрей Николов ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

204,598.80 165,213.53 10,229.94   29,155.33       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.9 

Театър за деца и юноши "Пионер" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

226,493.19 182,893.25 11,324.66   32,275.28       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.10 Сграда №2 на театър "Пионер" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

262,993.50 212,367.25 13,149.68   37,476.57       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.1.11 Сградата на кулата на Мешчийте ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

747,500.00 603,606.25 37,375.00   106,518.75       

    

0.00 
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Проект ЗВIII-
3.2 

Оборудване и обзавеждане на 
културни центрове ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

6,902,719.66 5,573,946.12 345,135.98   983,637.55       

    

46,043.86 

Дейност 
ЗВIII-3.2.1 Регионален исторически музей ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

835,551.36 674,707.72 41,777.57   119,066.07       

    

23,625.86 

Дейност 
ЗВIII-3.2.2 

Етнографско възрожденски 
комплекс "Никола Войводов" към 
РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

151,256.70 122,139.79 7,562.84   21,554.08       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.3 

Етнографско-възрожденски 
комплекс "Софроний Врачански" 
към РИМ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,084,440.42 875,685.64 54,222.02   154,532.76       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.4 Драматично-куклен театър ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,362,712.68 1,100,390.49 68,135.63   194,186.56       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.5 

Регионална библиотека "Христо 
Ботев" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

955,514.95 771,578.32 47,775.75   136,160.88       

    

22,418.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.6 Младежки дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

877,222.08 708,356.83 43,861.10   125,004.15       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.7 

Културен дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,360,308.60 1,098,449.19 68,015.43   193,843.98       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.8 Къща - музей "Андрей Николов" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

85,211.28 68,808.11 4,260.56   12,142.61       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.9 Театър за деца и юноши "Пионер" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

70,305.98 56,772.08 3,515.30   10,018.60       

    

0.00 
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Дейност 
ЗВIII-3.2.10 Сграда№2 на театър "Пионер" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

77,464.80 62,552.83 3,873.24   11,038.73       

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.2.11 Сградата на кулата на Мешчийте ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

42,730.80 34,505.12 2,136.54   6,089.14       

    

0.00 

Проект 3BIII-
3.3 

Културна инфраструктура на 
територията на военното 
поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроект
ни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

11,272,487.56 9,581,614.43           1,690,873.13 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.3.1 Военен музей на бойна техника ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,912,110.00 4,175,293.50           736,816.50 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-3.3.2 

Музей на социалистическото 
изкуство ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,912,110.00 4,175,293.50           736,816.50 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.3.3 

Административен и музеен център 
- "Европейски геопарк "Врачански 
балкан" (втори етаж) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

242,539.42 206,158.50           36,380.91 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.3.4 

Образователен и познавателен 
център "Дом на природата" (първи 
етаж, пристройка и двор) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

471,727.75 400,968.58           70,759.16 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.3.5 

Ново лятно кино ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

734,000.40 623,900.34           110,100.06 

    

0.00 

Проект ЗВIII-
3.4 

Оборудване и обзавеждане на 
културна инфраструктура на 
територията на военното 
поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,618,278.47 1,375,536.70           242,741.77 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.4.1 Военен музей на бойна техника ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

636,000.00 540,600.00           95,400.00 

    

0.00 
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Дейност 
3BIII-3.4.2 

Музей на социалистическото 
изкуство ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

636,000.00 540,600.00           95,400.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.4.3 

Административен и музеен център 
- "Европейски геопарк "Врачански 
балкан" (втори етаж) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

85,545.18 72,713.40           12,831.78 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.4.4 

Образователен и познавателен 
център "Дом на природата" (първи 
етаж, пристройка и двор) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

133,533.29 113,503.29           20,029.99 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-3.4.5 Ново лятно кино ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

127,200.00 108,120.00           19,080.00 

    

0.00 

                                   

Група 
проекти 
ЗВIII-4. 

Изграждане, реконструкция, 
ремонт и оборудване на 
обществени сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

15,601,221.50 11,565,208.24 341,096.91 764,585.50 1,333,571.59   516,759.26 
1,080,
000.0
0 

 5,146,926.00 

Проект ЗВIII-
4.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
административни сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

8,672,576.64 6,338,905.65 325,628.83  928,042.17    
1,080,
000.0
0 

 5,068,181.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.1 

сградата на Община Враца ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,833,000.53 2,287,647.93 141,650.03   403,702.58     

      

5,068,181.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.2 

сградата на "Държавен архив", ул. 
"Антим I" №8 ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,915,846.07 1,547,045.70 95,792.30   273,008.06     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.3 

Дирекция "Социално 
подпомагане" – Враца, ул. 
"Лукашов №15 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

130,410.00 105,306.08 6,520.50   18,583.43     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.4 

сградата на "Домашен социален 
патронаж", ул. "Стоян Заимов" 1 ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

846,513.05 683,559.28 42,325.65   120,628.11     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВIII-4.1.5 

"Териториална данъчна дирекция 
– Враца" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

217,350.00 175,510.13 10,867.50   30,972.38     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.6 

Общинска служба "Земеделие и 
гори" на ул. "Петропавловска" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

260,820.00 210,612.15 13,041.00   37,166.85     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.7 

Областна дирекция ДФ 
"Земеделие" на ул. 
"Петропавловска" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

34,776.00 28,081.62 1,738.80   4,955.58     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.8 

сградата на звено "Диетично 
хранене", на ОП "Социални 
дейности", в сградата на Община 
Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

34,776.00 28,081.62 1,738.80   4,955.58     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.9 

звено "Временна заетост", в 
сградата на Община Враца ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

43,470.00 35,102.03 2,173.50   6,194.48     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.10 

ОП "Обредни дейности" в 
сградата на Културен дом ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

195,615.00 157,959.11 9,780.75   27,875.14     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.11 Сградата на ОДМВР, гр. Враца ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,080,000 1,080,000        

 

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.1.12 

Сградата на ДНА – Дом на 
народната армия 

Други 
донор

и 

 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,080,000        1,080,
000 

 

0.00 

                                   

Проект ЗВIII-
4.2 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
обществени сгради с публична 
функция 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

309,361.50 249,809.41 15,468.08   44,084.01     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.2.1 

Сградата на бивша "Сувенирна 
палата" 

  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

309,361.50 249,809.41 15,468.08   44,084.01     

      

0.00 
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съответната 
поръчка 

                                    

Проект ЗВIII-
4.3 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на "Клуб 
на инвалида", на първи етаж от 
жил. блок, бул. "Мито Орозов" 16 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

65,205.00     65,205.00       

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.3.1 Клуб на инвалида     

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

65,205.00     65,205.00       

      

0.00 

                                    

Проект ЗВIII-
4.4 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
сградата на покрит общински 
пазар 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,445,061.76 2,928,302.50           516,759.26 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.4.1 Покрит общински пазар ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,445,061.76 2,928,302.50           516,759.26 

    

0.00 

                                    

Проект ЗВIII-
4.5 

Оборудване и обзавеждане на 
обществени сгради ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,409,636.10 2,048,190.68     361,445.41   

        

78,745.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.1 

Община Враца ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,124,308.08 955,661.87     168,646.21 

          

68,252.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.2 

Сградата на "Държавен архив", ул. 
"Антим I" №8 ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

698,585.58 593,797.74     104,787.84 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.3 

Дирекция "Социално 
подпомагане" – Враца, ул. 
"Лукашов" №15 

ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

32,054.40 27,246.24     4,808.16 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.4 

сградата на "Домашен социален 
патронаж", ул. "Стоян Заимов" 1 ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

204,760.84 174,046.71     30,714.13 

          

0.00 
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Дейност 
ЗВIII-4.5.5 

"Териториална данъчна дирекция 
– Враца" ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

53,424.00 45,410.40     8,013.60 

          

10,493.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.6 

Общинска служба "Земеделие и 
гори" на ул. "Петропавловска" ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

64,108.80 54,492.48     9,616.32 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.7 

Областна дирекция ДФ 
"Земеделие" на ул. 
"Петропавловска" 

ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

16,027.20 13,623.12     2,404.08 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.8 

звено "Диетично хранене", на ОП 
"Социални дейности", в сградата 
на Община Враца 

ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

16,027.20 13,623.12     2,404.08 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.9 

звено "Временна заетост", в 
сградата на Община Враца ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

20,034.00 17,028.90     3,005.10 

          

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.5.10 

ОП "Обредни дейности" в 
сградата на Културен дом ОПДУ ПО1  

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

180,306.00 153,260.10     27,045.90 

          

0.00 

Проект ЗВIII-
4.6 

Оборудване и обзавеждане на 
сгради с публична функция 

    Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

699,380.50     699,380.50         

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.6.1 

сградата на бивша "Сувенирна 
палата" 

    

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

114,254.14     114,254.14         

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.6.2 Клуб на инвалида     

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

30,051.00     30,051.00         

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-4.6.3 Покрит общински пазар     

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

555,075.36     555,075.36         

    

0.00 
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Група 
проекти 
ЗВIII-5 

Жилищна политика: Обновяване 
на многофамилни жилищни 
сгради и общински къщи 

ОПРР   

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

  

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

73,516,107.59 56,186,039.57 586,051.20   1,670,245.92     15,073,770.90 

    

4,552,109.54 

Проект ЗВIII-
5.1 

Ремонт на основните елементи на 
многофамилни жилищни сгради, 
строени по индустриален способ и 
мерки за енергийна ефективност 
и общински къщи за социални 
жилища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

61,795,083.59 46,721,312.69           15,073,770.90 

    

4,464,678.20 

Дейност 
ЗВIII-5.1.1 

Панелни сгради, ж.к. "Река Лева"  
- общо 35 броя 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

20,504,282.59 15,378,211.94           5,126,070.65 

    

947,916.37 

Дейност 
ЗВIII-5.1.2 

Панелни сгради, ж.к. 
"Подбалканска" - общо 1 брой ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

850,140.41 637,605.31           212,535.10 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-5.1.3 

Панелни сгради, Централна 
Градска Част - общо 82 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

36,151,897.28 27,113,922.96           9,037,974.32 

    

613,252.12 

Дейност 
ЗВIII-5.1.4 

Монолитни сгради, Централна 
Градска Част - общо 4 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,038,603.38 778,952.54           259,650.85 

    

2,500,530.60 

Дейност 
ЗВIII-5.1.5 

ЕПК, Централна Градска Част - 
общо 4 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,750,159.92 1,312,619.94           437,539.98 

    

402,979.11 

Дейност 
ЗВIII-5.1.6 

Общински къщи за социални 
жилища 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

9а 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,500,000 1,500,000       

  

0.00 

                                   

Проект ЗВIII-
5.2 

Благоустрояване на 
междублоковите пространства ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

11,721,024.00 9,464,726.88 586,051.20   1,670,245.92     

      

87,431.34 

Дейност 
ЗВIII-5.2.1 

Междублокови градинки, ж.к. 
"Река Лева" -  27 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,102,624.00 2,505,368.88 155,131.20   442,123.92     

      

8,994.84 
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Дейност 
ЗВIII-5.2.2 

Междублокови градинки, ж.к. 
"Подбалканска" - 2 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

229,824.00 185,582.88 11,491.20   32,749.92     

      

54,448.00 

Дейност 
ЗВIII-5.2.3 

Междублокови градинки, 
Централна Градска Част - 73 броя ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

8,388,576.00 6,773,775.12 419,428.80   1,195,372.08     

      

23,988.50 

Група 
проекти 
ЗВIII-6. 

Подобряване на физическата 
среда на зона, застроена с 
многофамилни жилищни сгради 

ОПРР   

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

  

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

46,941,094.88 36,715,347.85 2,273,396.15 1,473,171.84 6,479,179.03         

  

8,806,035.37 

Проект ЗВIII-
6.1 Изграждане на детски площадки ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Тенически 
проекти 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

609,994.96 492,570.93 30,499.75   86,924.28     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.1 

Изграждане на детска площадка 
№81, намираща се на ул. 
"Петропавловска" зад Община 
Враца; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

83,663.12 67,557.97 4,183.16   11,921.99     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.2 

Изграждане на детска площадка 
№75, намираща се на бул. 
"Никола Войводов" и ул. 
"Софроний Врачански" 4 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

102,020.31 82,381.40 5,101.02   14,537.89     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.3 

Изграждане на детска площадка 
№5, намираща се на ул. "Васил 
Кънчов", блок "Калоян" 2       

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

90,812.08 73,330.76 4,540.60   12,940.72     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.4 

Изграждане на детска площадка 
№76, намираща се на бул. "Н. 
Войводов" 1 и ул. "С. Врачански" 4 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

46,571.34 37,606.36 2,328.57   6,636.42     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.5 

Изграждане на детска площадка 
№8, намираща се на ул. "Кирил" и 
Методий №37 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

138,540.74 111,871.65 6,927.04   19,742.06     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.6 

Изграждане на детска площадка 
№4, намираща се зад бул. "Н. 
Войводов" 19 и Понора 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

63,451.08 51,236.75 3,172.55   9,041.78     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВIII-6.1.7 

Изграждане на детска площадка 
№3, намираща се на ул. "Арда" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

41,182.38 33,254.77 2,059.12   5,868.49     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.8 

Изграждане на детска площадка 
№2, намираща се на ул. "Морава" 
и бул. "Демокрация" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

15,605.75 12,601.64 780.29   2,223.82     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.1.9 

Изграждане на детска площадка 
№1, намираща се в междублоково 
пространство ул. "А. 
Константинов" и ул. "Ал. 
Стамболийски". 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Технически 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

28,148.16 22,729.64 1,407.41   4,011.11     

      

0.00 

                                   

Проект ЗВIII-
6.2 

Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната 
градска част на гр. Враца   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

12,326,806.80 9,953,896.49 616,340.34   1,756,569.97     

      

6,275,892.20 

Дейност 
ЗВIII-6.2.1 

ЛОТ 1 - бул. "Христо Ботев" от 
кръстовището с бул. "Втори юни" 
до кръстовището с ул. "Стефанаки 
Савов" (231 м`), градинка на 
църквата "Св. Николай" (4 198 
кв.м) и площад "Христо Ботев" (19 
910 кв.м); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,909,306.24 3,156,764.79 195,465.31   557,076.14     

      

 

Дейност 
ЗВIII-6.2.2 

ЛОТ 2 -  бул. "Никола Войводов" 
от кръстовището с ул. "Полк. 
Лукашов" до кръстовището с бул. 
"Демокрация" (490 м`) и площад 
"Суми" (3 220 кв.м); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,771,761.60 1,430,697.49 88,588.08   252,476.03     

      

 

Дейност 
ЗВIII-6.2.3 

ЛОТ3 - бул. "Христо Ботев" от 
кръстовището с ул. "Стефанаки 
Савов" до кръстовището с ул. 
"Полк. Лукашов"; ул. "Полк. 
Лукашов" от кръстовището с бул. 
"Христо Ботев" до кръстовището с 
бул. "Никола Войводов"; ул. 
"Стефанаки Савов" от 
кръстовището с бул. "Христо 
Ботев" до кръстовището с ул. 
"Козма Тричков" и ул. "Козма" 
Тричков (1 988 м`). 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Идеен 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,410,540.80 4,369,011.70 270,527.04   771,002.06     

      

 

Дейност 
ЗВIII-6.2.4 

ЛОТ 4 - бул. "Никола Войводов" от 
кръстовището с бул. "Демокрация" 
до кръстовището с ул. "Охрид" 
(300 м`) и "Предгаров площад" (3 
077 кв.м). 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,235,198.16 997,422.51 61,759.91   176,015.74     

      

 

                                   

Проект ЗВIII-
6.3 

Реконструкция на парк и 
изграждане на обществени 
зелени площи 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

6,845,383.44 5,527,647.13 342,269.17   975,467.14     

      

0.00 
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съответната 
поръчка 

Дейност 
ЗВIII-6.3.1 

Облагородяване на околоречните 
пространства - изграждане на 
пешеходни и велоалеи, 
панорамни площадки, 
озеленяване и необх. 
инфраструктура - осветление, 
автомат. напояване, чешми и др. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

552,439.44 446,094.85 27,621.97   78,722.62     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.3.2 

Изграждане на детски площадки и 
такива за домашни любимци ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

215,460.00 173,983.95 10,773.00   30,703.05     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.3.3 

Реконструкция на обществен парк 
"Руски" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

6,077,484.00 4,907,568.33 303,874.20   866,041.47     

      

0.00 

                                   

Проект ЗВIII-
6.4 

Рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи, улично 
осветление и изграждане на 
обществени паркинги 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

25,685,737.84 20,741,233.30 1,284,286.89   3,660,217.64     

      

2,530,143.17 

Дейност 
ЗВIII-6.4.1 

Реконструкция на улици, 
паркинги, осветление, пешеходни 
и велоалеи, озеленяване и 
създаване на достъпна среда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

16,374,960.00 13,222,780.20 818,748.00   2,333,431.80     

      

2,530,143.17 

6.4.1.3а Реконструкция и рехабилитация 
на улици в ж.к. "Река Лева" с 
широчина 6 м 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,389,904.00 2,737,347.48 169,495.20   483,061.32           

100,912.05 

6.4.1.3б Реконструкция и рехабилитация 
на улици в ж.к. "Река Лева" с 
широчина 7 м  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

775,656.00 626,342.22 38,782.80   110,530.98           

79,534.48 

6.4.1.3в Реконструкция и рехабилитация 
на улици в ж.к. "Река Лева" с 
широчина 8 м ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

718,200.00 579,946.50 35,910.00   102,343.50           

347,211.11 

6.4.1.3г Реконструкция и рехабилитация 
на улици в ж.к. "Подбалканска" с 
широчина 6 м  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,734,640.00 3,015,721.80 186,732.00   532,186.20           

0.00 
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6.4.1.3д Реконструкция и рехабилитация 
на улици в Централна Градска 
Част с широчина 6 м  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

6,320,160.00 5,103,529.20 316,008.00   900,622.80           

382,223.33 

6.4.1.3е Реконструкция и рехабилитация 
на улици в Централна Градска 
Част с широчина 8 м  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,436,400.00 1,159,893.00 71,820.00   204,687.00           

1,620,262.20 

Дейност 
ЗВIII-6.4.2 

Реконструкция, модернизация и 
разширение на съществуващ  
пешеходен мост по ул. "Родопи"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

603,288.00 487,155.06 30,164.40   85,968.54     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.3 

Изграждането на пешеходен 
подлез от комплекс "Здравец" до 
"Сибанк"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

746,928.00 603,144.36 37,346.40   106,437.24     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.4 

Изграждане на автомобилен 
подлез от пл. "Родина" до 
"Джофис Бар", отваряне на ул. 
"Алеко Константинов" към Е79; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,596,480.00 3,711,657.60 229,824.00   654,998.40     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.5 

Проектиране и реализация на 
вертикална планировка на 
уличната мрежа в ж.к. "Р. Лева", 
кв. 60А и 60Б; Изграждане на 
джобове за контейнерите за смет; 
Изграждане и рехабилитация на 
улично осветление; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,723,680.00 1,391,871.60 86,184.00   245,624.40     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.6 

Реновация на паркинга на 
административния съд, ул. 
"Иванка Ботева" №16; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

71,231.08 57,519.09 3,561.55   10,150.43     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.7 

Реновация на паркинга на 
централен площад "Христо Ботев" 
и изграждане на инсталация под 
него за оползотворяване на 
възобновяеми енергийни 
източници (термопомпи) за 
задоволяване на нуждите от 
енергия на комплекс от 
обществени сгради 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

391,322.76 315,993.13 19,566.14   55,763.49     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIII-6.4.8 

Реконструкция и разширение на 
Табашки мост - пътно платно, 
велоалеи, пешеходни части, ново 
ефектно вечерно осветление и 
декоративни елементи; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.2 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,177,848.00 951,112.26 58,892.40   167,843.34     

      

0.00 

Проект ЗВIII-
6.5 

Почистване и рекултивиране на 
коритото на река Лева 

    
Проектна 

идея 
(инвестицио

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

1,473,171.84     1,473,171.84         

    

0.00 
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нно 
намерение) 

съответната 
поръчка 

                                   

Група 
проекти 
ЗВIII-7. 

Спортна инфраструктура ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

9,714,432.36 8,257,267.50           1,457,164.85 

    

104,245.50 

Проект ЗВIII-
7.1 

Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на 
спортен комплекс "Вестител" 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,159,742.56 985,781.17           173,961.38 

    

104,245.50 

Дейност 
ЗВIII-7.1.1 

Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, 
реновация на инсталациите, 
ремонт на сградата и прилежащия 
терен; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

850,916.56 723,279.07           127,637.48 

    

104,245.50 

Дейност 
ЗВIII-7.1.2 

Осигуряване на достъп и 
равноправна среда за хора с 
увреждания;   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

136,458.00 115,989.30           20,468.70 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-7.1.3 

Осигуряване на 
противопожарните изисквания за 
сградата;   

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

172,368.00 146,512.80           25,855.20 

    

0.00 

Проект ЗВIII-
7.2 

Оборудване и обзавеждане  на 
спортен комплекс "Вестител" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

327,222.00 278,138.70           49,083.30 

    

0.00 

Дейност 
ЗВIII-7.2.1 Спортен комплекс "Вестител" ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

327,222.00 278,138.70           49,083.30 

    

0.00 

Проект ЗВIII-
7.3 

Спортна инфраструктура на 
територията на военното 
поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

7,787,467.80 6,619,347.63           1,168,120.17 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.3.1 

Активен център за катерене, 
разположен в 3 съществуващи 
сгради, обединени чрез нова, 
нискоетажна застройка 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,074,968.00 1,763,722.80           311,245.20 

    

0.00 
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Дейност 
3BIII-7.3.2 

Стрелбище, поместено в 
съществуваща сграда ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

640,458.00 544,389.30           96,068.70 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.3.3 Открит плувен басейн ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

241,315.20 205,117.92           36,197.28 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.3.4 

Боулинг зала, поместена в 
съществуваща сграда 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

756,378.00 642,921.30           113,456.70 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.3.5 

Нова многофункционална спортна 
зала с капацитет 2 000 места ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,074,348.60 3,463,196.31           611,152.29 

    

0.00 

Проект ЗВIII-
7.4 

Оборудване и обзавеждане на 
спортна инфраструктура на 
територията на военното 
поделение 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

440,000.00 374,000.00           66,000.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.4.1 

Активен център за катерене, 
разположен в 3 съществуващи 
сгради, обединени чрез нова, 
нискоетажна застройка 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

106,000.00 90,100.00           15,900.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.4.2 

Стрелбище, поместено в 
съществуваща сграда ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

56,000.00 47,600.00           8,400.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.4.3 

Открит плувен басейн ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

36,000.00 30,600.00           5,400.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.4.4 

Боулинг зала, поместена в 
съществуваща сграда ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

86,000.00 73,100.00           12,900.00 

    

0.00 

Дейност 
3BIII-7.4.5 

Нова многофункционална спортна 
зала с капацитет 2 000 места ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

156,000.00 132,600.00           23,400.00 

    

0.00 
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Група 
проекти 
ЗВIII-8. 

Меки мерки     

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00       

    

0.00 

Проект ЗВIII-
8.1 

Извършване на междинна и 
последваща оценка на 
изпълнението на проектите в ЗВIII 

ОПДУ ПО1 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

18 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

120,000.00 102,000.00     18,000.00 

          

0.00 

"Интегриран градски транспорт, гр. Враца" 59,294,648.90 47,520,929.99 2,942,472.45 445,200.00 8,386,046.47     
  

7,328,630.51 

Група 
проекти 
ЗВIV-1. 

Интегриран градски транспорт 
          

  
                  

7,328,630.51 

                                   

Проект ЗВIV-
1.1 

Модернизация и разширение на 
тролейбусния градски транспорт 
на територията на гр. Враца 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроект
ни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

21,417,812.42 17,294,883.53 1,070,890.62   3,052,038.27     

      

4,361,904.00 

Дейност 
ЗВIV-1.1.1 Изграждане на нова контактно-

кабелна мрежа и нейната 
конструкция по 
новопроектираното тролейбусно 
трасе на МОПТ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

7,224,215.04 5,833,553.64 361,210.75   1,029,450.64     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.1.2 

Модернизиране и обновяване на 
контактно-кабелната мрежа и 
нейната конструкция по 
съществуващото тролейбусно 
трасе на МОПТ 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,625,854.11 2,120,377.20 131,292.71   374,184.21     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.1.3 

Обновяване и подобряване на 
базите за ремонт; (кв.м) ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,845,743.27 3,105,437.69 192,287.16   548,018.42     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.1.4 

Допълване и подновяване на 
автопарка ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

7,722,000.00 6,235,515.00 386,100.00   1,100,385.00     

      

4,361,904.00 

                                    

Проект ЗВIV-
1.2 

Рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи и съоръжения ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроект
ни 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

24,311,508.48 19,631,543.10 1,215,575.42   3,464,389.96     

      

2,966,726.51 
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Дейност 
ЗВIV-1.2.1 

Реконструкция и рехабилитация 
на съществуващи улици, по които 
минава новото тролейбусно трасе 
на МОПТ - реновация на уличната 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоефективно осветление. 
(Маршрут: от кръстовището на 
бул. "България" и ул. "Славянска", 
на запад по бул. "България", ул. 
"Стоян Даскалов", бул. "Христо 
Ботев", Крайречен булевард, ул. 
"Поп Сава Катрафилов", бул. 
"Втори юни" до кръстовището му с 
ул. "Екзарх Йосиф"); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,732,511.10 3,014,002.72 186,625.56   531,882.83     

      

2,256,804.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.2 

Реконструкция и рехабилитация 
на  улици, по които минава същ. 
МОПТ - реновация на уличната 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. ЛОТ 1 - от 
бл. 26 на бул. "Европа", бул. 
"България" по ул. "Славянска", ул. 
"Околчица" до бул. "Мито Орозов"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,141,300.45 1,729,100.11 107,065.02   305,135.31     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.3 

Реконструкция и рехабилитация 
на улици, по които минава същ. 
МОПТ - реновация на уличната 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоефективно осветление. 
ЛОТ 2 - от бл. 26 на бул. "Европа" 
по бул. "Европа", ул. "Братя 
Миладинови", бул. "Мито Орозов" 
до кръстовището с ул. "Околчица"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,758,262.46 1,419,796.94 87,913.12   250,552.40     

      

24,763.31 

Дейност 
ЗВIV-1.2.4 

Реконструкция и рехабилитация 
на улици, по които минава същ. 
МОПТ - реновация на уличната 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. ЛОТ 3 - от 
кръстовището на ул. "Околчица" и 
бул. "Мито Орозов", по бул. "Мито 
Орозов", ул. "Васил Кънчов", ул. 
"Екзарх Йосиф", бул. "2-ри юни" 
до обръщалото при "Химко"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

4,669,013.66 3,770,228.53 233,450.68   665,334.45     

      

685,159.20 

Дейност 
ЗВIV-1.2.5 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Мито 
Орозов" и ул. "Братя Миладинови" 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВIV-1.2.6 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Мито 
Орозов" и ул. "Околчица" (нова 
улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.7 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Мито 
Орозов" и ул. "Ник. Вапцаров" 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.8 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Васил 
Кънчов" и ул. "Алеко 
Константинов" (нова улична 
настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.9 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Мито 
Орозов" и ул. "Стоян Заимов" 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.10 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. "Мито 
Орозов" и бул. "Христо Ботев" 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.11 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ -  Крайречен 
булевард и ул. "Георги Бенковски" 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВIV-1.2.12 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - Крайречен 
булевард и ул. "Поп Сава 
Катрафилов" (Червен площад) 
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.13 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово кръстовище 
и пешеходен подлез), където 
минава съществуващ МОПТ - бул. 
"Втори юни" и ул. "Екзарх Йосиф"  
(нова улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.14 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), където минава 
съществуващ МОПТ - бул. 
"Демокрация" и ул. "Екзарх 
Йосиф" и изграждане на нов 
пешеходен подлез под него. 
Предвиждат се нови настилки, 
рампи за инвалиди, енергоеф. 
осветление, озеленяване, 
декоративни елементи, 
информационни табла, подмяна 
на инсталациите; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,469,852.00 1,994,405.49 123,492.60   351,953.91     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.15 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), по което се 
предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. "Васил 
Кънчов" и нов околовръстен път 
(северозападна дъга)  (нова 
улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.16 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), по което се 
предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. "Васил 
Кънчов" и нов околовръстен път 
(североизточна дъга)  (нова 
улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 
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Дейност 
ЗВIV-1.2.17 

Изграждане на ново улично 
съоръжение (кръгово 
кръстовище), по което се 
предвижда да минават нови 
маршрутни линии - бул. "Мито 
Орозов" и бул. "България" (нова 
улична настилка, бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление); 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

571,536.00 461,515.32 28,576.80   81,443.88     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.18 

Изграждане на нова  пътна 
връзка, по която се предвижда да 
минават нови маршрутни линии 
(доизграждане на североизточна 
дъга на град Враца) - от бул. 
"Васил Кънчов", северно от 
стадион "Христо Ботев" през жп 
линията чрез жп прелез  по 
околовръстен път до бул. "Мито 
Орозов" (2 платна по 7,5 м и 2 м 
зелена ивица между тях) -
включват се нови бордюри, 
тротоари, велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление.; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,207,029.60 974,676.40 60,351.48   172,001.72     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.19 

Изграждане на нова  пътна 
връзка, по която се предвижда да 
минават нови маршрутни линии 
(доизграждане на 
северозападната дъга на град 
Враца) - от бул. "Васил Кънчов" 
през жп линията чрез жп прелез, 
покрай блок 62, 63 и 65 в ж.к. 
"Сениче" до кръстовище на ул. 
"Стоян Даскалов" и бул. "България" 
(2 платна по 7,5 м и 2 м зелена 
ивица между тях) - включват се 
нови бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, 
модернизиране на остарялата 
инфраструктура под тях, 
енергоеф. осветление. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

789,264.00 637,330.68 39,463.20   112,470.12     

      

0.00 

Дейност 
ЗВIV-1.2.20 

Изграждане на нови и ремонт на 
съществуващи спирки,  кошчета 
за боклук, информационни табла 
и др.  ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

685,843.20 553,818.38 34,292.16   97,732.66     

      

0.00 

                                   

Проект ЗВIV-
1.3 

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) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

898,128.00 725,238.36 44,906.40   127,983.24     

      

0.00 

Дейност 
3BIV-1.3.1 

Локален концентратор (ЛК) №1 в 
сградата на Община Враца; ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 

408,240.00 329,653.80 20,412.00   58,174.20     

      

0.00 
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съответната 
поръчка 

Дейност 
3BIV-1.3.2 Локален концентратор (ЛК) №2 в 

сградата на Областна 
администрация, гр. Враца; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

190,512.00 153,838.44 9,525.60   27,147.96     

      

0.00 

Дейност 
3BIV-1.3.3 

Локален концентратор (ЛК) №3  в 
сградата на пощата на кв. 
"Дъбника"; 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Идеен 
проект 24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

190,512.00 153,838.44 9,525.60   27,147.96     

      

0.00 

Дейност 
3BIV-1.3.4 

КАТ: Център за наблюдение и 
управление на нарушенията. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Идеен 
проект 

24 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

108,864.00 87,907.68 5,443.20   15,513.12     

      

0.00 

                                 

Проект ЗВIV-
1.4 

Оборудване и обзавеждане на 
оперативните центрове на 
системата за безопасна градска 
среда и превенция на риска 
(СБГСПР) 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроект
ни 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

12,222,000.00 9,869,265.00 611,100.00   1,741,635.00     

      

0.00 

Дейност 
3BIV-1.4.1 

Оборудване и обзавеждане на ЛК 
№1 в сградата на Община Враца. 
Оборудване и връзка с 
прилежащите му зони за 
наблюдение. Обхват на 
наблюдение: №1 Главен път Е-79 
на изхода от гр. Враца в посока 
гр. Мездра, в района на магазин 
Технополис; №5 Кръстовището на 
"Червения площад"; №6 Община, 
РПУ и СОУ "Козма Тричков"; №7 
Кръстовището на улиците "Втори 
юни" и "Екзарх Йосиф"; №14 
Зоната на бившето кино 
"Коларов" /при пресичане на 
улиците "Н. Войводов" и 
"Лукашов"/; 
№15 Зоната на площад "Христо 
Ботев". 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

5,796,000.00 4,680,270.00 289,800.00   825,930.00     

      

0.00 

Дейност 
3BIV-1.4.2 

Оборудване и обзавеждане на ЛК 
№2 в сградата на Областна 
администрация, гр. Враца. 
Оборудване и връзка с 
прилежащите му зони за 
наблюдение. Обхват на 
наблюдение: №8 Кръгово 
кръстовище на пл. "Св. Софроний 
Врачански"; №9 Кръстовище на 
ул. "Мито Орозов" и "Н. Вапцаров"; 
№10 Кръстовище на ул. "Мито 
Орозов" и "Васил Кънчов"; №11 
Кръстовище на ул. "Мито Орозов" 
и "Хр. Ботев" /пл. "Руски"/; №16 
Зоната на площада пред ЖП 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

3,654,000.00 2,950,605.00 182,700.00   520,695.00     

      

0.00 
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гарата; №17 "Ст. Заимов" и "Мито 
Орозов". 

Дейност 
3BIV-1.4.3 

Оборудване и обзавеждане на ЛК 
№3  в сградата на пощата на кв. 
"Дъбника". Оборудване и връзка с 
прилежащите му зони за 
наблюдение. Обхват на 
наблюдение: №2 Главен път е-79 
на изхода от гр. Враца в посока 
Монтана, в района на 
бензиностанция "Петрол" или 
кръстовището на кв. "Бистрец"; 
№3 Оряховско шосе в района на 
"Чифлика" / до бл.43 на ж.к. 
"Дъбника"/; №4 Криводолско 
шосе, в района на бившето 
Окръжно пътно управление; №12 
Кръстовището, разделящо ж.к. 
"Дъбника" и ж.к. "Сениче"; №13 
Кръстовището на кооперативния 
пазар в ж.к. "Дъбника" / в района 
на дискотека "Шакира"/. 

ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.5 

Предпроектн
и 

проучвания 
12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

2,772,000.00 2,238,390.00 138,600.00   395,010.00     

      

0.00 

                                   

Проект 3BIV-
1.5 

Оборудване и обзавеждане на 
"Център за наблюдение и 
управление на нарушенията" в 
КАТ.       

    
Предпроект

ни 
проучвания 

12 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

445,200.00     445,200.00       

      

0.00 
  

3BФВ - Извън зоните за въздействие - Функционални връзки 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.
00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 
359,521.44 

Проект ФВ.1 Създаване на социални жилища 
на база общински къщи ОПРР 

ПО1, 
Инвестицио

нен 
приоритет 

1.4 

Проектна 
идея 

(инвестицио
нно 

намерение) 

36 

По чл.16,ал.8 или 
чл.90, ал.1, т.3 от 
ЗОП съобразно 
естеството на 
съответната 

поръчка 

1,500,000.00 1,500,000.00                 359,521.44 

                                   

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР) 
588,869,503.9

8 
425,062,811.0

6 
13,944,902.5

7 4,588,722.71 
42,296,574.8

4 0 0 101,176,492.80 
1,800,
000.0

0 
0 73,712,301.30 
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VI. Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението 
на плана и информация за степента на постигане на целевите им 
стойности към края на периода 

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на ИПГВР се конкретизират 
съобразно целите и приоритетите, залегнали в Стратегията на плана. Индикаторите за 
реализация на ИПГВР се конкретизират в програмата за реализация и биват следните 
видове: 

• Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват 
положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване 
качеството на живот – подобрени инфраструктурни елементи, обновени 
многофамилни жилищни сгради, брой нови социални жилища, повишено качество 
на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени 
зелени площи и други мерки, подобряващи екологическите условия, увеличаване 
на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в "зона с 
потенциал за икономическо развитие", повишен инвестиционен интерес, респ. 
повишена пазарна цена на недвижима собственост, икономисана топлинна и 
електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна ефективност и т.н. 

• Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния 
ефект – като икономия на труд, оборудване и финанси, площ (ха) на 
новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити 
работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени 
зони, брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н. 

• Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията – 
увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) 
икономически активности, нови работни места, увеличена производителност, 
повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, 
култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на 
населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, 
нарастване на частта от населението, облагодетелствано от подобрен 
транспортен достъп, нарастване на частта от населението, ползващо МОПТ за 
ежедневни пътувания (%), относителен дял на територията (от общата територия 
на града/общината), придобила повишено качество на публичната и работната 
физическа среда и т.н. 
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Таблица 4 . Индикатори за наблюдение на изпълнението на ИПГВР на гр. Враца за периода 2014-2020 г. и информация за 
степента на постигане на целевите им стойности към края на периода 

Дефиниция на 
индикатор 

Мярка Стойност 
през 

базова 
година 
(2014) 

Целева 
стойност 

в края 
на 

периода 
(2020) 

Източници 
на 

информация 

Отчетена 
стойност 

към 
2020 г. 

Пояснение за отчетената стойност Степен на 
изпълнение 

спрямо целевата 
стойност 

(%) 

Индикатори за резултат 
Реконструирани 
улици 

км 0 71,3 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

30,4 км 
(30 384 

м) 
 

14 427 м – Основни ремонти на улици 
1. ул. "Венец" – изграждане; 
2. бул. "Демокрация"; 
3. бул. "Втори юни"; 
4. ул. "Екзарх Йосиф"; 
5. ул. "Ген. Леонов"; 
6. ул. "Стоян Даскалов"; 
7. ул. "Околчица"; 
8. ул. "Съединение"; 
9. ул. "Митрополит Паисий"; 
10. ул. "Славянска"; 
11. ул. "Скакля" - от бул. "Втори юни" до ул. 

"Вежен"; 
12. ул. "Ген. Скобелев"; 
13. ул. "Вардар"; 
14. ул. "Веслец";  
15. ул. "Иваница Данчов"; 
16. площад "Макгахан"; 
17. ул. "Дико Илиев"; 
18. ул. "Борис Коцев"; 

43% 
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Дефиниция на 
индикатор 

Мярка Стойност 
през 

базова 
година 
(2014) 

Целева 
стойност 

в края 
на 

периода 
(2020) 

Източници 
на 

информация 

Отчетена 
стойност 

към 
2020 г. 

Пояснение за отчетената стойност Степен на 
изпълнение 

спрямо целевата 
стойност 

(%) 

19. ул. "Рила"; 
20. ул. "Теменуга". 
 
2 022 м – Реконструирани и рехабилитирани 
улици Проект BG16RFOP001-1.019-0005-C01 
"Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната градска част 
на гр. Враца": 
1. ул. "Стоян Кялъчев"; 
2. ул. "Иванка Ботева"; 
3. ул. "Алеко Константинов"; 
4. ул. "Мито Цветков"; 
5. ул. "Никола Симов Куруто"; 
6. ул. "Журналист"; 
7. ул. "Найден Геров"; 
8. локални платна на бул. "Васил Кънчов" (до 

автогара); 
9. ул. "Св. Климент Охридски"; 
10. ул. "Юри Венелин"; 
11. ул. "Поп Богомил". 
 
13 935 м – Текущи ремонти на улици 
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Дефиниция на 
индикатор 

Мярка Стойност 
през 

базова 
година 
(2014) 

Целева 
стойност 

в края 
на 

периода 
(2020) 

Източници 
на 

информация 

Отчетена 
стойност 

към 
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стойност 

(%) 

Ремонтирани 
паркинги 

бр. 0 12 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

12 бр. 1. Вертикална планировка междублоково 
пространство до бл. 140, ж.к. "Дъбника", 
гр. Враца – 2017 г.; 

2. Вертикална планировка междублоково 
пространство до бл. "Май" 1, кв. 72, гр. 
Враца – 2018 г.; 

3. Инженеринг – проектиране, изпълнение 
на СМР и осъществяване на авторски 
надзор във връзка с реализация на 
вертикална  планировка на междублоково 
пространство в района на ул. "Остри 
връх", ул. "Река Лева" и бул. "Христо 
Ботев" – 2019 г.; 

4. Инженеринг – проектиране, изпълнение 
на СМР и осъществяване на авторски 
надзор във връзка с реализация на 
вертикална планировка при бл. 
"Околчица" №4" – 2019 г.; 

5. Изграждане на паркинг в ж.к. Металург, 
гр. Враца – инженеринг; 

6. Изграждане на паркинги, предвидени 
съгласно регулационни план на гр. Враца 
- инженеринг - паркинг пред бл. 4, ж.к. 
Дъбника; 

100% 
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7. Паркинг при бл. 24, ж.к. "Дъбника"; 
8. Паркинг при бл. 25, ж.к. "Дъбника"; 
9. Паркинг при бл. 26, ж.к. "Дъбника"; 
10. Паркинг при бл. 63, ж.к. "Сениче"; 
11. Паркинг при бл. 55, ж.к. "Сениче"; 
12. Инженеринг-благоустрояване при  бл. 

"Орбита" №11, 12, 13 в ж.к. "Дъбника", гр. 
Враца – 2020 г. 

Възстановени 
паркове и зелени 
площи 

бр. 0 15 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

7 бр. 1. Изграждане на обществена зелена площ в 
ж.к. "Дъбника", кв. 124, УПИ III, IV, V; 

2. Рехабилитация и обновяване на 
обществен парк "Хижата"; 

3. Изграждане на паркова зона в района на 
Медковско дере, от. Бул. "Втори юни" до 
бул. "Васил Кънчов"; 

4. По Проект BG16RFOP001-1.019-0005-C01 
"Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната градска 
част на гр. Враца" са 
възстановени/изградени следните зелени 
площи: 
• Зона 3 – количество 1 722 м2; стойност 

3 960,60 лв.; 

47% 
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• Зона 4 – количество 2 160 м2; стойност 
4 968 лв.; 

• Зона 5 – количество 3 358 м2; стойност 
7 723,40 лв.; 

• Зона 6 – количество 4 533 м2; стойност 
10 425,90 лв. 

Новоизградени 
детски площадки 

бр. 0 20 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

 7 бр. 1. 1 бр. детска площадка – Изграждане на 
обществена зелена площ в ж. к. 
"Дъбника", кв. 124, УПИ III, IV, V; 

2. 1 бр. детска площадка – Изграждане на 
детска и спортна площадка в УПИ I, кв. 
280, ж. к. "Медковец"; 

3. 4 бр. детски площадки - Рехабилитация и 
обновяване на обществен парк "Хижата"; 

4. 1 бр. детска площадка – Изграждане на 
паркова зона в района на Медковско 
дере, от. бул. "Втори юни" до бул. "Васил 
Кънчов"; 

5. 2 бр. детски площадки – Изграждане на 
спортна детска площадка , ж.к. "Дъбника", 
кв. 146, УПИ I. 

35% 

Ремонтирани 
образователни 
институции 

бр. 0 9 Община, 
изпълнител, 

24 бр. 1. ДГ "Европейчета" база 1; 
2. ДГ "Дъга"; 
3. ДГ "Зора"; 

267% 
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доклади за 
напредък 

4. ДГ "Знаме на мира"; 
5. ДГ "Вълшебница"; 
6. ДГ "Славейче"; 
7. ДГ "Българче"; 
8. ДГ "Щастливо детство"; 
9. ДГ "Единство, творчество и красота"; 
10. ДГ "Слънце"; 
11. ДГ "Звънче"; 
12. ДГ "Детска Вселена"; 
13. ДГ "Детски свят"; 
14. ДГ "Брезичка"; 
15. ДГ "Радост"; 
16. НУ "Св. Софроний Врачански"; 
17. ОУ "Васил Левски"; 
18. СУ "Васил Кънчов"; 
19. СУ "Козма Тричков"; 
20. СУ "Никола Войводов"; 
21. СУ "Христо Ботев"; 
22. ПГТР – Професионална гимназия по 

търговия и ресторантьорство, град Враца; 
23. ППМГ "Академик Иван Ценов"; 
24. ПЕГ "Йоан Екзарх". 
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Ремонтирани 
социални 
институции 

бр. 0 5 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

10 бр. 1. 3 обекта по проект "Нова възможност за 
деца и младежи в община Враца" - проект 
1 (1. Обект – гр. Враца, кв. 76, ж.к. 
"Металург"; 2. Обект - гр. Враца,  ул. "Поп 
Сава Катрафилов" №2; 3. Обект - гр. 
Враца, ул. "Никола Вапцаров" №1 “); 

2. 2 обекта по проект "Нова възможност за 
деца и младежи в община Враца" - проект 
2 (1. Обект -  гр. Враца, кад. район 1025, 
п.и.12259.1025.587, Трета зона, кв. 8, 
парцел IV, кв. "Медковец", ул. "Огоста" 
№3, етаж 2;  2. Обект -  гр. Враца, кад. 
район 1025, п.и.12259.1025.587, Трета 
зона, кв. 8, парцел IV, кв. "Медковец", ул. 
"Огоста" №3, етаж 1); 

3. 3 обекта по проект "Нови възможности за 
възрастни и хора с увреждания в община 
Враца" (1. Обект – гр. Враца, кв. 301, ж.к. 
"Толбухин – юг", ул. "Беласица"; 2. Обект - 
гр. Враца, поземлен имот УПИ XXI – 
606,607 кв. 19, ж.к. "Медковец", ул. "Райна 
Княгиня"; 3. Обект -  гр. Враца, поземлен 
имот УПИ III – 266, кв. 1, ж.к. "Медковец"); 

200% 
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4. 1 обект по проект "Реконструкция и 
ремонт на общински жилища в 
съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи от 
населението и други групи в 
неравностойно положение" (1. Обект - гр. 
Враца, бул. "Васил Кънчов" 2Б); 

5. 1 обект по проект "Социално включване 
на лицата с психични разстройства и с 
интелектуални затруднения". 

Ремонтирани 
съществуващи 
културни 
центрове 

бр. 0 11 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

0 бр. Към момента на изготвяне на настоящия 
Финален доклад-отчет за изпълнението на 
ИПГВР на гр. Враца общинската 
администрация подготвя проектно 
предложение "Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в библиотека" с комбинирано 
финансиране БФП и финансов инструмент 
(ФГР). 

0% 

Финансирани 
проекти, 
повишаващи 
атрактивността 
на града 

бр. 0 60 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

89 бр. 1. Проект "Енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради в гр. 
Враца" – Проект 1; 

147% 
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2. Проект "Енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради в гр. 
Враца – Проект 2"; 

3. Проект "Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на образователни 
институции" (Ремонт и обновяване на 
административна сграда на Община 
Враца); 

4. Проект "Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на образователни 
институции"; 

5. Проект "Обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната градска 
част на гр. Враца"; 

6. Проект "Нова възможност за деца и 
младежи в община Враца" – проект 1; 

7. Проект "Нова възможност за деца и 
младежи в община Враца" – проект 2; 

8. Проект "Нови възможности за възрастни и 
хора с увреждания в община Враца"; 

9. Проект "Реконструкция и ремонт на 
общински жилища в съвременни 
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социални жилища за настаняване на 
уязвими групи от населението и други 
групи в неравностойно положение"; 

10. Проект "Социално включване на лицата с 
психични разстройства и с интелектуални 
затруднения"; 

11. Проект "ИСКРА – Иновативен социален 
комплекс от резидентни алтернативи"; 

12. Проект Община Враца – Ефективна, 
Функционална, Ефикасна Администрация 
(ЕФЕА); 

13. Проект Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град Враца 
– устойчива Враца; 

14. Проект "Обществени трапезарии"; 
15. Проект "Социални услуги в домашна 

среда"; 
16. Проект "CONURBANT – Всеобхватен 

мрежови подход за включване на 
европейските агломерации и други 
обширни области в участие в Спогодбата 
на кметовете"; 
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17. Проект "Повишаване на квалификацията 
на служителите в администрацията на 
Община Враца"; 

18. Проект "Училищен плод"; 
19. Проект "Устойчиви и ефективни общински 

политики"; 
20. Проект "Враца – врата към древността"; 
21. Проект "Изграждане и оборудване на 

Лъчелечебен център в Комплексен 
онкологичен център ЕООД гр. Враца"; 

22. Проект "Силата на приятелството"; 
23. Проект "SUМ (Устойчива градска 

мобилност)"; 
24. Проект "Да накараме миграцията да 

работи за развитие – политики и 
инструменти за стратегическо планиране 
в регионите и населените места в 
Югоизточна Европа – MMWD"; 

25. Проект "Защитено жилище и дневен 
център"; 

26. Проект "Промоционална кампания на 
продукти от риболов и аквакултура на 
територията на Община Враца"; 

27. Проект "Подкрепа за достоен живот"; 
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28. Проект "КОДЕКС - Качествено 
обслужване и делова ефективност чрез 
коучинг и сътрудничество в Община 
Враца"; 

29. Проект "Враца – привлекателно място за 
живеене"; 

30. Проект "Развитие на устойчив туризъм в 
Община Враца. Леденика – туризъм без 
сезони"; 

31. Проект "КЛИО – Осигуряване на 
обучение, последваща заетост и социална 
интеграция на безработни лица, чрез 
разкриване на работни места в обекти – 
недвижимо културно наследство"; 

32. Проект "Почистване, облагородяване на 
замърсени територии и изграждане на кът 
за отдих и спортуване в с. Власатица"; 

33. Проект "Красива България" 2015 
Внедряване на енергоефективни мерки 
на СОУ "Васил Кънчов", град Враца"; 

34. Проект "Шанс за деца и младежи от дома"; 
35. Проект "И аз имам семейство"; 
36. Проект "СТИМУЛ – Социални, трайно 

интегрирани, местни услуги за личността"; 
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37. Проект "Изграждане и функциониране на 
областен информационен център във 
Враца"; 

38. Проект "Осигуряване на топъл обяд в 
община Враца"; 

39. Проект "Временно извеждане от 
експлоатация на язовир Сухия Скът"; 

40. Проект "Община Враца с готовност за 
изпълнение на проекти през следващия 
програмен период"; 

41. Проект "Проект за образование за 
устойчиво човешко развитие "DEAR 
STUDENT"; 

42. Проект "Нови възможности за грижа"; 
43. Проект "Красива България 2016 

Вертикална планировка и 
благоустрояване на дворно пространство 
на ОДЗ "Българче"; 

44. Проект "Изпълнение на пакет мерки за 
повишаване на енергийната ефективност 
на "Покрита лекоатлетическа писта към 
Спортен комплекс "Христо Ботев" - град 
Враца"; 
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45. Проект "Интегриран проект за воден 
цикъл на град Враца – I фаза"; 

46. Красива България 2016 – Занимални за 
деца на служители в Общинска 
администрация Враца; 

47. Проект "Оборудване на рехабили-
тационна зала в Общински социален 
комплекс за работа с деца – Враца"; 

48. Проект "Осигуряване на достъпна среда в 
Община Враца", Красива България 2016; 

49. Проект "Ремонт и възстановяване на 
пострадали обекти от наводненията през 
периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на 
територията на Община Враца"; 

50. Проект "Повишаване на енергийната 
ефективност в общинската образователна 
инфраструктура на гр. Враца"; 

51. Проект "За подобряване на благо-
състоянието на децата и младежите в риск 
– изграждане на устойчив модел за 
интеграция и социално включване в 
Община Враца"; 
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52. Проект "FIESTA – Целенасочени действия 
за интелигентно спестяване на енергия в 
семействата"; 

53. Проект "Подкрепа за включване в пазара 
на труда на неактивни млади хора от 
Община Враца"; 

54. Проект "Предоставяне на интегрирани 
социално-здравни услуги в Община 
Враца"; 

55. Проект "Благоустрояване на дворно 
пространство на ЦДГ Щастливо детство", 
Красива България 2017; 

56. Проект за насърчаване използването на 
електромобили; 

57. Проект "Отстраняване на щетите от 
наводненията през 2014 г."; 

58. Проект "Регионална програма за заетост 
на област Враца"; 

59. Проект "Създаване на център за 
интегрирани комплексни социални услуги 
за хора с увреждания и техните семейства 
в община Враца"; 

60. Проект "Осигуряване функционирането 
на ОИЦ – Враца"; 
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61. Проект "Актуализация на програмата за 
управление на качеството на 
атмосферния въздух в Община Враца"; 

62. Проект "EDU-LAB Ново Дунавско 
управление в търсене и предлагане на 
работна ръка в съответствие с висшето 
образование"; 

63. мярка М 01 - 01 Осигуряване на достъпна 
среда в сградата на средно училище 
"Христо Ботев", гр. Враца; 

64. мярка М 01 Подмяна на дограма на зала 
"Вестител"; 

65. Проект "СТИМУЛ за ранно детско 
развитие"; 

66. Проект "Отвъд хоризонта"; 
67. Проект "Изграждане на инсталация за 

компостиране на разделно събрани 
зелени отпадъци – регион Враца"; 

68. Проект "Нови възможности за възрастни и 
хора с увреждания в община Враца"; 

69. Проект "Координирани и ефективни 
реакции на властите при извънредни 
ситуации в региона Долж-Враца"; 

70. Проект "Приеми ме 2015"; 
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71. Проект "Осигуряване функционирането 
на ОИЦ – Враца 2019-2021"; 

72. Проект "Финансов план на Община 
Враца"; 

73. Проект "Интегриран проект за воден 
цикъл на град Враца – II фаза"; 

74. Проект "Всеобхватни градски стратегии 
за насърчаване и стимулиране на 
корпоративната отговорност – 
CITIES4CSR по програма УРБАКТ- I фаза"; 

75. Проект "Финансиране за възстановителни 
работи по отношение ликвидирането на 
последици от стихийни бедствия в с. 
Лиляче – община Враца", ПМС 
№96/25.04.2019 г.; 

76. Проект "Осигуряване на патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Враца"; 

77. Проект "Модернизиране на градския 
транспорт в община Враца – фаза 1" 
"Регионален фонд за градско развитие" 
АД - финансов инструмент; 

78. Проект "Модернизиране на градския 
транспорт в община Враца" Приоритетна 
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ос 5 "Подобряване качеството на 
атмосферния въздух" на Оперативна 
Програма "Околна среда 2014-2020 г.; 

79. Проект "Укрепване на свлачище с 
рег.№VRC10.12259.01 над ул. "Черни 
Дрин" гр. Враца" (под водоем Среченска 
бара); 

80. Проект "Реконструкция и ремонт на 
общински жилища в съвременни 
социални жилища за настаняване на 
уязвими групи от населението и други 
групи в неравностойно положение"; 

81. Проект "Младежки център Враца - фактор 
за развитие на Северозапада"; 

82. Проект "Социално включване на лицата с 
психични разстройства и с интелектуални 
затруднения"; 

83. Проект "Комплекс за интегрирани 
социални услуги за деца и младежи в 
Община Враца"; 

84. Проект "Всеобхватни градски стратегии 
за насърчаване и стимулиране на 
корпоративната отговорност – 
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CITIES4CSR по програма УРБАКТ - II 
фаза"; 

85. Проект към Фонд за Малки Грантове на 
Програма POMAKT в помощ на общините 
да отговорят на пандемията от COVID – 
19/ ROMACT; 

86. Проект "Топъл обяд 2016"; 
87. Проект "RESTART _4Dunabe"; 
88. Инициатива "Вход за граждани"; 
89. "Предизвикателство "Интелигентни 

градове" (Intelligent City Challenge) на 
Европейската комисия. 

Административни 
сгради с 
подобрена 
енергийна 
ефективност 

бр. 0 13 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

1 бр. 1. Ремонт и обновяване на административна 
сграда на Община Враца по проект 
"Реконструкция, ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции". 

8% 

Социални 
жилища 

Бр. 0 33 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

0 бр. На 01.11.2019 г. от страна на Община Враца e 
подадено 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 

0% 
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процедура BG16RFOP001-1.001-039 
"Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие", 
приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. 
Общата стойност на проекта е 1 088 816,01 
лв., като стойността на БФП възлиза на 
1 027 204,12 лв., а собственото финансиране 
на Община Враца е на стойност 61 611,89 лв. 
Проектът е одобрен с решение на 
Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 за 
предоставяне на БФП от 23.04.2020 г. По 
проекта са предвидени СМР за преустройство, 
обновяване и оборудване на 30 социални 
жилища в жилищна сграда в гр. Враца на 
адрес бул. “Васил Кънчов" 2Б, от които 28 ще 
са двустайни и 2-тристайни апартамента. 
Към момента на изготвяне на настоящия 
Финален доклад-отчет за изпълнението на 
ИПГВР на гр. Враца проектът е в процес на 
изпълнение. 
 
 

Индикатори за използвани ресурси 
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Публични обекти 
с улеснен достъп 
за лица с 
увреждания 

бр. 13 49 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

18 бр. 1. Регионален исторически музей – Враца – 
изграден асансьор за достъп до 
експозициите на музея; 

2. Регионална  библиотека "Христо Ботев" – 
Враца – изградена рампа за достъп до 
"Заемна за дома"  на първия етаж преди 
2014 г. и асансьор (2018) за достъп до 
втори етаж – детски отдел, конферентна 
и обучителна зала, справочен отдел; 

3. Народно читалище "Развитие-1869" – 
Враца – има изградена рампа за достъп 
до зрителна зала на първия етаж. 
Монтиран робот за достъп в сградата на 
Детска музикална школа към читалището; 

4. Драматично-куклен театър – Враца – 
осигурен достъп до камерната зала на 
театъра; 

5. ДГ "Европейчета" база 1; 
6. ДГ "Дъга"; 
7. ДГ "Зора"; 
8. ДГ "Знаме на мира"; 
9. Профилирана природо-математическа 

гимназия "Академик Иван Ценов" гр. 
Враца; 

37% 
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10. СУ "Христо Ботев" – асансьор; 
11. Проект "Нова възможност за деца и 

младежи в община Враца" – проект 1 – 
осигурена достъпна среда в социалните 
услуги – Център за обществена подкрепа 
и Дневен център – 2 бр.; 

12. Проект "Нова възможност за деца и 
младежи в община Враца" – проект 2 – 
осигурена достъпна среда в социалните 
услуги – Преходно жилище, ЦНСТ, 
Наблюдавано жилище – 3 бр.; 

13. Сградата на Община Враца - асансьор, 
рампа за хора с увреждания; 

14. Осигурен достъп за хора с увреждания на 
Стадион "Христо Ботев"; 

15. Централна пешеходна зона – осигурен 
достъп за хора с увреждания. 

Обзаведени и 
оборудвани 
обекти 

бр. 0 71 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

45 бр. 28 бр. обекта от образователна 
инфраструктура: 

1. ДГ "Европейчета" база 1; 
2. ДГ "Дъга"; 
3. ДГ "Зора"; 
4. ДГ "Знаме на мира"; 

63% 
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5. ДГ "Вълшебница"; 
6. ДГ "Славейче"; 
7. ДГ "Българче"; 
8. ДГ "Щастливо детство"; 
9. ДГ "Единство, творчество и красота"; 
10. ДГ "Слънце"; 
11. ДГ "Звънче"; 
12. ДГ "Детска Вселена"; 
13. ДГ "Детски свят"; 
14. ДГ "Брезичка"; 
15. ДГ "Радост"; 
16. НУ "Св. Софроний Врачански"; 
17. ОУ "Васил Левски"; 
18. СУ "Васил Кънчов"; 
19. СУ "Козма Тричков"; 
20. СУ "Никола Войводов"; 
21. СУ "Христо Ботев"; 
22. ПГТР – Професионална гимназия по 

търговия и ресторантьорство град Враца; 
23. ППМГ "Академик Иван Ценов"; 
24. ПЕГ "Йоан Екзарх"; 
25. ОДЗ "Звездица"; 
26. СОУ  "Отец Паисий"; 
27. НУ "Иванчо Младенов"; 
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28. ДЯ "Българче" на ул. "Софроний" №11 и 
нейния филиал на ул. "Войнишка"№6 

12 бр. обекта от социалната инфраструктура: 

1. Оборудване и обзавеждане на дневен 
център за деца и възрастни с увреждания 
"Зорница"; 

2. Рехабилитационна зала в Общински 
социален комплекс за работа с деца; 

3. Центрове за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания и 
Защитено/преходно жилище – 4 бр.; 

4. Център за обществена подкрепа и Дневен 
център – 2 бр.; 

5. Преходно жилище, ЦНСТ, Наблюдавано 
жилище – 3 бр.; 

6. Младежки център. 

2 бр. обекта от здравната инфраструктура: 

1. ДКЦI – ВРАЦА ЕООД – БАЗА 2; 
2. ДКЦI – ВРАЦА ЕООД – БАЗА 2. 

1 бр. обект от културната инфраструктура: 

1. Регионален исторически музей. 
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2 бр. административни сгради: 

1. Административна сграда на Община 
Враца; 

2. Административна сграда на 
"Териториална данъчна дирекция – 
Враца". 

Индикатори за въздействие върху развитието на територията 
Относителен дял 
на територията 
от общата 
територия на 
града, придобила 
повишено 
качество на 
публичната и 
работната 
физическа среда 

% 0 49,62 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

49,62% През разглеждания период 2014-2020 г. 
Община Враца е изпълнила над 80 бр. проекти 
и редица други инициативи, отнасящи се до 
заложените обекти във всички зони на ИПГВР 
на гр. Враца, с което е повишено качеството 
на публичната и работната физическа среда 
на цялата територия на зоните на ИПГВР на гр. 
Враца, възлизаща на 49,62 % от общата 
територия на града. 

100% 

Ползватели на 
обновена 
образователна 
инфраструктура 

бр. 0 2 900 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

6 799 
бр. 

Справка за броя ученици, които се ползват от 
обновена образователна инфраструктура 
(актуална към месец ноември 2020 г.) 
1. ДГ "Европейчета" база 1 - 129 бр.; 
2. ДГ "Дъга" - 104 бр.; 
3. ДГ "Зора" - 207 бр.; 

234% 
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4. ДГ "Знаме на мира" - 208 бр.; 
5. ДГ "Вълшебница" - 105 бр.; 
6. ДГ "Славейче" - 125 бр.; 
7. ДГ "Българче" - 78 бр.; 
8. ДГ "Щастливо детство" - 102 бр.; 
9. ДГ "Единство, творчество и красота" - 174 

бр.; 
10. ДГ "Слънце"- 124 бр.; 
11. ДГ "Звънче" - 119 бр.; 
12. ДГ "Детска Вселена"- 83 бр.; 
13. ДГ "Детски свят" - 85 бр.; 
14. ДГ "Брезичка"- 150 бр.; 
15. ДГ "Радост" - 106 бр.; 
16. НУ "Св. Софроний Врачански" - 360 бр.; 
17. ОУ "Васил Левски"- 257 бр.; 
18. СУ "Васил Кънчов" 551 бр.; 
19. СУ "Козма Тричков"- 422 бр.; 
20. СУ "Никола Войводов"- 813 бр.; 
21. СУ "Христо Ботев"- 843 бр.; 
22. ПГТР - Професионална гимназия по 

търговия и ресторантьорство град Враца - 
402 бр.; 

23. ППМГ "Академик Иван Ценов" - 830 бр.; 
24. ПЕГ "Йоан Екзарх" 422 бр. 
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Дефиниция на 
индикатор 

Мярка Стойност 
през 

базова 
година 
(2014) 

Целева 
стойност 

в края 
на 

периода 
(2020) 

Източници 
на 

информация 

Отчетена 
стойност 

към 
2020 г. 

Пояснение за отчетената стойност Степен на 
изпълнение 

спрямо целевата 
стойност 

(%) 

Ползватели на 
обновена 
културна 
инфраструктура 

бр. 0 32 000 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

0 бр. Към момента на изготвяне на настоящия 
Финален доклад-отчет за изпълнението на 
ИПГВР на гр. Враца общинската 
администрация подготвя проектно 
предложение "Реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в библиотека" с комбинирано 
финансиране БФП и финансов инструмент 
(ФГР). 

0% 

Ползватели на 
обновена 
социална 
инфраструктура 

бр. 0 25 000 Община, 
изпълнител, 
доклади за 
напредък 

804 бр. В отчетната стойност са включени 
потребителите на Социалните услуги с 
натрупване – ЦОП, Звено “Майка и бебе", 
нови социални услуги по проект "Искра", 
Проект "Нова възможност за деца и младежи 
в община Враца" 1 и 2. 

3% 
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VII. Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана 
като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, 
приоритетите и целите на плана 

Настоящият раздел представя преглед, анализ и оценка на резултатите от изпълнението 
на ИПГВР, оценка на степента на постигане на съответните цели и оценка на 
ефективността и ефикасността на използваните ресурси за реализация на проектите в 
него. 

Напредък във финансовото изпълнение на ИПГВР на гр. Враца за 
периода 2014-2020 г. в края на периода на реализация 

Анализът и оценката се базират на данни, предоставени от Възложителя, както и на 
публично достъпната информация в Информационната система за Управление и 
наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).  

В съответствие с указанията и насоките на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството към процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, Планът 
на град Враца съдържа таблица с Обобщено представяне на програмата за неговата 
реализация. Финансовата информация е систематизирана и представена по зони за 
въздействие, функционални връзки и интегриран градски транспорт и по източници на 
финансиране. 
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Таблица 5. Обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР – Враца, в лв. 

 

 

Както се вижда от таблицата, предвидено е близо 39% от средствата в Програмата за 
реализация на ИПГВР да се разходват за инвестиции в Зоната на публични функции с 
висока обществена значимост (ЗВIII). Много висок дял от инвестициите е предвидено да 
се реализират в Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII) – 
малко над 28%. Близо 23% от общия размер на инвестициите в ИПГВР са заложени за 
реализация в Зоната за с преобладаващ социален характер (ЗВI). За големи 
инвестиционни проекти като Интегриран градски транспорт се предвижда да се 
инвестират 10% от общия бюджет на ИПГВР. 

72% от средствата за изпълнение на ИПГВР е предвидено да се осигуряват от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Частните инвеститори допълват 
финансовите ресурс на Интегрирания план  със 17%.  Останалата част се осигурява от 
републиканския бюджет (7%), съфинансиране със собствени средства (2%). Финансовият 
план предвижда подкрепа на проектите от ИПГВР с изцяло собствени средства и други 
донори общо малко над 1%. Националните програми, други инвестиционни фондове, 
както и дарения не са залагани в плана. 

Зона за въздействие
Общо за зона за 

въздействие
Дял

Други средства 

от СФ, КФ

Собствени 

средства за 

съфинансиран

е

Изцяло 

собствени 

средства****

Републикански 

бюджет

Националн

и програми

Други 

инвестицион

ни фондове

Частни 

инвеститори

Други 

донори
Дарения

Зона за въздействие ЗВI 

"Зона с преобладаващ 

социален характер" 

общо, в т.ч.

134,621,322.41 22.86% 103,280,023.80 2,242,764.69 399,529.87 6,859,879.37 0.00 0.00 21,469,124.67 370,000.00 0.00

Зона за въздействие ЗВII 

"Зона с потенциал за 

икономическо 

развитие" общо, в т.ч.

165,169,988.59 28.05% 95,572,851.53 2,252,248.63 0.00 8,125,065.72 0.00 0.00 59,219,822.71 0.00 0.00

Зона за въздействие ЗВIII 

"Зона с публични 

функции с висока 

обществена значимост" 

общо, в т.ч.

228,283,544.08 38.77% 177,189,005.74 6,507,416.80 3,743,992.84 18,925,583.28 0.00 0.00 20,487,545.42 1,430,000.00 0.00

"Интегриран градски 

транспорт, гр. Враца"
59,294,648.90 10.07% 47,520,929.99 2,942,472.45 445,200.00 8,386,046.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3BФВ - Извън зоните за 

въздействие - 

Функционални връзки

1,500,000.00 0.25% 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 

ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР)
588,869,503.98 100% 425,062,811.06 13,944,902.57 4,588,722.71 42,296,574.84 0.00 0.00 101,176,492.80 1,800,000.00 0.00

Относителен дял на 

източниците на 

финансиране, %

- - 72.18% 2.37% 0.78% 7.18% 0.00% 0.00% 17.18% 0.31% 0.00%
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Като цяло, основен инструмент за реализацията на ИПГВР са възможностите, 
предоставяни от Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 
2014-2020 г. Значителна част от средствата, инвестирани за внедряването на мерки за 
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради са осигурени и чрез 
финансиране от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Определящо значение за реализирането на важни ремонти на основни 
булеварди и улици в града имат и средствата, преведени от държавния бюджет, чрез 
публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". За 
изпълнението на възловите за Община Враца проекти за модернизиране на градския 
транспорт в общината, както и за изпълнението на интегрирания проект за воден цикъл 
на града са осигурени значителни по размер финансови средства по ОП "Опазване на 
околната среда". 

Общият размер на всички проекти и дейности, включени в ИПГВР на гр. Враца, 
включително и тези след направеното изменение на ИПГВР през 2016 г. е 588 869 503,98 
лв. Задълбочен преглед и анализ на финансовото изпълнение на Програмата за 
реализация на ИПГВР на град Враца показва, че към края на периода за изпълнение, за 
всички групи проекти от трите зони за въздействие, включително по проектите за 
интегриран градски транспорт и проекта за социални жилища, извън зоните за 
въздействие (функционални връзки), са реализирани разходи в размер на 
73 712 301,30 лв. Сумата представлява малко повече от 12,5% от бюджета на 
Програмата за реализация на ИПГВР. 
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Таблица 6. Финансово изпълнение на ИПГВР към края на периода за реализация 

 

Най-добър финансов резултат като процентно съотношение е постигнат в ЗВФВ – 
Функционални връзки при проекта за създаване на социални жилища на база общински 
къщи, част от групата допълнителни проекти (функционални връзки), където близо 24% 
от целия план за групата е успешно реализиран. 

На следващо място по усвояемост на бюджетираните средства са проектите от Зоната с 
преобладаващ социален характер. За тяхното реализиране са разходвани средства в 
размер на малко над 18 милиона лева, което представлява над 13% от предвидените 
ресурси. 

Напредък отчитат и групите проекти от Зоната с потенциал за икономическо развитие и 
проектите, както и тези, обвързани с Интегрирания градски транспорт на Враца с 
финансово изпълнение съответно от близо 13% и над 12%, спрямо заложения ресурс. 

Зона за въздействие Общо за зона за въздействие Отчетена стойност (лв.) Финансово изпълнение (%)

ЗВI "Зона с преобладаващ 

социален характер"
134,621,322.41 18,107,540.22 13.45%

ЗВII "Зона с потенциал за 

икономическо развитие"
165,169,988.59 21,380,794.96 12.94%

ЗВIII "Зона с публични функции с 

висока обществена значимост"
228,283,544.08 26,535,814.17 11.62%

"Интегриран градски транспорт, 

гр. Враца"
59,294,648.90 7,328,630.51 12.36%

3BФВ -  Функционални връзки 1,500,000.00 359,521.44 23.97%

ОБЩО 588,869,503.98 73,712,301.30 12.52%
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В Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост се отчитат 
изпълнени проекти с най-висока стойност, спрямо останалите зони, а именно – 
26 535 814,17 лв. Този реализиран бюджет представлява над 11% спрямо първоначално 
планирания ресурс от 228 283 544,08 лв. 

 

Фигура 10 Финансово изпълнение на ИПГВР на гр. Враца 2014-2020 г. по Зони за 
въздействие 

 

Най-голям принос за резултатите, постигнати в Зоната с преобладаващ социален 
характер са ремонтите на основните елементи на многофамилни жилищни сгради, 
строени по индустриален способ и мерки за енергийна ефективност с отчетени 
5 224 862,27 лв. като средствата са осигурени чрез финансиране от Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За 
извършването на реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на образователни институции, вкл. оборудване и обзавеждане – детски 
ясли и градини, основни и средни училища за реализацията, са инвестирани 3 174 938,90 
лв. Основната част от тази сума е осигурена в рамките на проект "Реконструкция, ремонт 
и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции" от 

3BФВ - Функционални връзки

"Интегриран градски транспорт, гр. Враца"

ЗВIII "Зона с публични функции с висока 
обществена значимост"

ЗВII "Зона с потенциал за икономическо 
развитие"

ЗВI "Зона с преобладаващ социален 
характер"

359 521,44

7 328 630,51

26 535 814,17

21 380 794,96

18 107 540,22

Отчетена стойност (лв.) Общо за зона за въздействие
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Инвестиционната програма на Община Враца. Определящо значение за подобряване на 
условията в зоната е и проект ЗВI-5.4 Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, 
улично осветление и изграждане на обществени паркинги, като тук са отчетени 
2 772 734,73 лв. 

От групата проекти в Зоната с потенциал за икономическо развитие се открояват частни 
инвестиции, по-големите от които: Изграждане на нова газоснабдителна мрежа и ГРП, 
реализиран от АРЕСГАЗ ЕАД (РИЛА ГАЗ ЕООД) с обща стойност 11 200 000 лв.; 
Изграждане на автомобилна газозарядна станция, изпълнен от БЕАНА-ВРАЦА ООД с 
обща стойност на инвестицията 1 595 944,11 лв.; Изграждане на "Гигабитова пасивна 
оптична мрежа" ( GPON) на територията на гр. Враца, изпълнен от Нет-Сърф.Нет ЕООД на 
стойност 1 215 000 лв.; Изграждане на втора SMD линия, изпълнено от Интелигенти 
системи за сигурност ООД с размер на инвестираните средства от 1 290 000 лв. и др. 
Изпълнени са и важни общински проекти за реконструкция и рехабилитация на 
съществуващата ВиК мрежа и изграждане на нова, с инвестирани до момента средства в 
зоната в размер на 2 086 948,32 лв., както и дейности по рехабилитация и реконструкция 
на улични мрежи, улично осветление и изграждане на обществени паркинги с обща 
стойност на разходвани финансови средства от 1 336 061,10 лв. 

В Зоната за въздействие с публични функции с висока обществена значимост усилията 
на Община Враца са насочени в няколко основни направления: реконструкция, ремонт и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции – детски 
ясли и градини, основни и средни училища, вкл. обзавеждане и оборудване; 
реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, 
библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; реконструкция, ремонт и 
оборудване на обществени сгради; обновяване на многофамилни жилищни сгради и 
благоустрояване на междублоковите пространства; обновяване и модернизиране на 
пешеходната зона в централната градска част; реконструкция на паркове и зелени 
площи; рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично осветление и 
изграждане на обществени паркинги; развитие на спортната инфраструктура в зоната. 

Проектите, 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. 
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Анализът на изпълнението на проектите, заложени в Зоната за въздействие с публични 
функции с висока обществена значимост показва, за дейности, свързани с 
реконструкция, ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни 
училища, за периода 2014-2020 г. са инвестирани 7 814 954,30 лв. Средствата основно 
са осигурени от финансирания рамките на Инвестиционната програма на Община Враца 
проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
образователни институции". Значителна част от финансирането за изпълнението на тези 
мерки е осигурено и чрез трансфери от Министерството на образованието и науката, 
както и от общинския бюджет. 

Значителен напредък има и по отношение на обновяването и модернизирането на 
пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца с усвояемост от 
6 275 892,20 лв. И тук с определящо значение за изпълнението на заложените дейности 
е проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 
на гр. Враца" по Инвестиционната програма на общината. 

От групата проекти в рамките на проекта за Интегриран градски транспорт, 
инвестираните средства са в две основни направления: допълване и подновяване  на 
автопарка, с реализация от 4 361 904 лв., както и рехабилитация и реконструкция на 
улични мрежи и съоръжения с инвестирани средства в размер на 2 966 726,51 лв. 

 

Фигура 11. Финансово изпълнение на ИПГВР на гр. Враца 2014-2020 г. – Функционални 
връзки 

 

 

3BФВ - Функционални връзки 359 521,44

Отчетена стойност (лв.) Общо за зона за въздействие
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През 2020 година Община Враца стартира изпълнението на проект BG16RFOP001-1.019-
0006-C01 "Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални 
жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно 
положение" с обща стойност на проекта 1 088 816,01 лв. Очаква се проектът да бъде 
реализиран до 2022 година, но към момента отчита изпълнение от 359 521,44 лв., 
допринасяйки значително за финансовото изпълнение на проекта в Зоната за 
функционалните връзки в ИПГВР, за който е първоначално планиран ресурс от 
1 500 000 лв. 

 

Напредък в техническото изпълнение на ИПГВР на гр. Враца за 
периода 2014-2020 г. в края на периода на реализация 

При създаването на Програмата за реализация на ИПГВР – Враца и при последвалото 
изменение през 2016 г. са заложени общо 80 проекта. От тях в ЗВII – Зоната с потенциал 
за икономическо развитие и ЗВIII – Зоната за въздействие с публични функции са 
включени на-голям брой проекти, съответно 27 и 26, следвани от ЗВI – Зоната с 
преобладаващ социален характер с 21 заложени проекта. На последно място по брой 
заложени проекти са групата на Интегрирания градски транспорт и функционалните 
връзки.  Извършеният технически анализ на всички проекти за периода 2014-2020 г. 
отчита реализацията на общо 38 проекта. Тези 47,50% техническо изпълнение показват 
добро планиране и отлични темпове на реализация на значителни по размер проекти за 
Община Враца. Подробното техническо изпълнение на ИПГВР – Враца е посочено в 
таблица "Техническо изпълнение на ИПГВР към края на периода за реализация" и 
визуализирано във Фигура "Общо техническо изпълнение – брой реализирани проекти“. 
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Таблица 7. Техническо изпълнение на ИПГВР към края на периода за реализация 

Зона за въздействие Брой заложени проекти Брой реализирани 
проекти 

Техническо 
изпълнение (%) 

ЗВI "Зона с 
преобладаващ 

социален характер" 
21 11 52,38% 

ЗВII "Зона с потенциал 
за икономическо 

развитие" 
27 13 48,15% 

ЗВIII "Зона с публични 
функции с висока 

обществена значимост" 
26 11 42,31% 

"Интегриран градски 
транспорт, гр. Враца" 5 2 40,00% 

3BФВ -  Функционални 
връзки 1 1 100,00% 

ОБЩО 80 38 47,50% 

 

Фигура 12. Общо техническо изпълнение – брой реализирани проекти 

 

52%
48%

38 проекта
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Фигура 13. Реализирани проекти - ЗВI - Зона с преобладаващ социален характер 

 

Най-добър резултат като реализация на проекти в процентно съотношение постига ЗВI - 
Зоната с преобладаващ социален характер с 52% или 11 реализирани проекта от 21 
планирани. Тук по-значимите обекти, които са включени в проекти са СОУ "Никола 
Войводов", ОДЗ "Звездица", ОДЗ "Зора", ОДЗ "Звънче“, ОДЗ "Знаме на мира", ОДЗ 
"Радост" ж.к. "Дъбника", панелни сгради и междублокови пространства в ж.к. "Сениче" и 
ж.к. „Дъбника“, както и реконструкция на улични мрежи и улично осветление и 
изграждане на паркинги в зоната. 

 

Фигура 14. Реализирани проекти - ЗВII - Зона с потенциал за икономическо развитие 

 

 

48%52%

11 проекта

52%

48%

13 проекта
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В зоната с потенциал за икономическо развитие към края на периода за реализация на 
ИПГВР са отчетени 13 от първоначално заложени 27 проекта. Реализираните проекти на 
Община Враца са свързани с подобряване на физическата среда на индустриалната зона, 
както и с реконструкция и рехабилитация на съществуващите подземни мрежи и 
изграждане на нови. Предвид спецификата на зоната, Община Враца целесъобразно са 
планирали участието на частни инвеститори в реализирането на целите и визията за 
развитие на зоната за икономическо развитие. В тази връзка се отчитат и 8 реализирани 
частни проекта, които допринасят значително за развитието на град Враца и региона 
като цяло.  

 

Фигура 15. Реализирани проекти - ЗВIII – Зоната за въздействие с публични функции 

 

 

В групата проекти от Интегриран градски транспорт, гр. Враца е реализирана 
рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения, по които минава новото 
тролейбусно трасе на МОПТ – реновация на уличната настилка, бордюри, тротоари, 
велоалеи, озеленяване, модернизиране на остарялата инфраструктура под тях, 
енергоефективно осветление. В допълнение на реализирането на Интегрирания план 
Община Враца на 05.11.2019 г. стартира изпълнението на проект BG16M1OP002-5.004-
0001-C01 "Модернизиране на градския транспорт в община Враца по Процедура 
BG16M1OP002-5.004 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване 
на атмосферния въздух по Оперативна програма "Околна среда". Проектът се очаква да 

58%

42%

11 проекта
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бъде реализиран до 05.10.2022 и е на обща стойност 32 027 089,53 лв. В настоящия 
анализ са включени реализираните до момента дейности по Допълване и 
подновяване  на автопарка. Планираната доставка на 13 нови електрически автобуси и 
9 нови тролейбуси, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите 
и използване на възобновяеми енергийни източници в градския транспорт ще допринесе 
за удовлетворяване потребностите на населението, туристите и гостите, фирмите и 
организациите в община Враца, от чист въздух, модерен и екологичен градски транспорт. 

 

Фигура 16. Реализирани проекти - "Интегриран градски транспорт, гр. Враца" 

 

 

Функционалните връзки извън зоните за въздействие са представени чрез започналата 
реализация на проект BG16RFOP001-1.019-0006-C01 "Реконструкция и ремонт на 
общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от 
населението и други групи в неравностойно положение" с обща стойност на проекта 
1 088 816,01 лв., който е единственият планиран проект, включен в ИПГВР като 
допълнителен проект, който допринася за функционалните връзки на града с неговата 
периферия и се реализира извън зоните за въздействие. 

Обобщеният анализ на цялостното изпълнение на ИПГВР на гр. Враца показва, че в 
периода 2014-2020 г. са реализирани редица проекти и мерки в изпълнение на всички 
три общи цели от стратегията за развитие на града. 

60%

40%

2 проекта
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Може да бъде направен извод, че в най-голяма степен е постигната Обща цел 3: 
Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на културно-историческото 
наследство, предвид факта, че основната част от реализираните проекти от страна на 
Община Враца – тези включени в Инвестиционната ѝ програма, финансирана по 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, са 
концентрирани основно в територията на дефинираната зона на публични функции с 
висока обществена значимост и зоната с преобладаващо социален характер и адресират 
всички специфични цели на тази обща цел: 

1. Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги; 

2. Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите 
потребности на местната икономика; 

3. Подобряване на условията за спорт на територията на града; 

4. Облагородяване и изграждане на междублокови пространства, детски 
площадки, обществени зелени площи, улични мрежи, паркове и др.; 

5. Реконструкция и рехабилитация на инфраструктурата, свързана с култура и 
туризъм с цел повишаване на туристическия потенциал на града. 

На следващо място по степен на постигане следва да бъде поставена Обща цел 2: 
Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна инфраструктура. Същата 
се реализира чрез интервенциите на територията и на трите зони за въздействие на 
ИПГВР, насочени към постигане на следните специфични цели: 

1. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното 
осветление; 

2. Подобряване на транспорта и транспортните мрежи;  

3. Решаване на проблемите с паркирането; 

4. Видеонаблюдение; 

5. ВиК. 

Като сравнително по-малка спрямо другите две общи цели на стратегията на ИПГВР 
може да бъде определена степента на постигане на Обща цел 1: Съживяване и развитие 
на местната икономика, въпреки че и тук са реализирани значителни по важност и 
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размер на инвестираните средства проекти както от страна на Община Враца, така и от 
частни инвеститори, насочени към постигането на определените специфични цели: 

1. Създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции, 
развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на населението; 

2. Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес 
структурите; 

3. Насърчаване на енергийната ефективност на сградите и инсталациите и 
внедряването на възобновяеми енергийни източници. 

В резултат на направения цялостен анализ на техническото и финансово изпълнение на 
проектите и обектите, заложени в ИПГВР на гр. Враца, може да се направи обективно 
заключение, че е налице видим напредък в изпълнението на поставените цели за 
реализацията на стратегията за възстановяване и развитие на гр. Враца. Това от своя 
страна допринася за постигането в максимална степен на желаната визия за развитие на 
града. 
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VIII. Информация за идентифицирани проблемни области и 
ограничители на развитието на местно ниво, попречили на 
изпълнението на ИПГВР. Основни изводи и препоръки за 
следващия период. 

Важно е да се отбележи, че малко проекти завършват безпрепятствено, без да са 
възникнали никакви пречки по време на тяхното изпълнение. Спокойното и ефикасно 
справяне с проблемите е ключов аспект на ролята на ръководителите на проекти, както 
и на проектните екипи и някои от затрудненията, могат да се преодолеят лесно в 
движение. Други фактори обаче имат по-голямо въздействие върху успеха на проектите 
и могат да доведат до рискове за осъществяването им като цяло. Някои от често 
срещаните проблеми са свързани с пропуски или грешки на самите бенефициенти при 
подготовката и планирането на изпълнението на проектите и/или при тяхното 
управление и реализацията на проектните дейности. Други пречки обаче са породени от 
извънредни обстоятелства, независещи от бенефициента и проектния екип, в т.ч. 
сериозни забавяния и невъзможност за подписване на договор с избран изпълнител, 
поради продължителни обжалвания от страна на участници в обществени поръчки, 
некачествено изпълнение на договори от избраните изпълнители и необходимост от 
повторно обявяване на нови процедури за избор на изпълнител и др. 

Като възможни пречки пред реализацията на проектите и дейностите, заложени в ИПГВР, 
могат да бъдат включени и: 

• промяна на собствеността на имотите, върху които се планират интервенции; 
• промяна в начина на стопанисване, както и във функциите на обектите; 
• промяна на състоянието на сградния фонд; 
• липса на подходящи сгради/терени за реализация на инвестицията; 
• проблеми със собствеността и отчуждавания; 
• проблеми със статута на обектите; 
• отрицателни становища по екологичното законодателство; 
• липса на проектна готовност; 
• липса на възможности за финансиране; 
• пренасочване на планирани средства по спешност към други обекти; 
• недостиг на общински средства или заемно финансиране за реализация на 

проектите в планирания период и др. 
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Анализът на изпълнението на ИПГВР на гр. Враца, показва, че гореизброените 
неблагоприятни обстоятелства в известна степен са представлявали ограничаващи 
фактори и пред Община Враца при реализацията на проектите, включени в програмата 
за изпълнение на плана. 

Като един от основните проблемни фактори, които са довели до пречки пред 
изпълнението на Инвестиционната програма на Община Враца, като основен инструмент 
за реализация на най-значимите проекти и обекти, включени в обхвата на ИПГВР на гр. 
Враца, могат да бъдат определени сигналите за нередности и впоследствие налаганите 
финансови корекции от УО на ОПРР, в резултат на констатирани различни нарушения и 
пропуски при провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители за 
реализация на дейностите по най-значимите проекти на Община Враца. 

Друга идентифицирана проблемна област, довела до пречки при изпълнението на ИПГВР 
на град Враца, е свързана с неизпълнението на договори от страна на изпълнители на 
обществени поръчки. Пример за това е строителството на Спортна зала на СУ "Христо 
Ботев" – гр. Враца по проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на образователни институции" ДБФП с регистрационен номер в 
ИСУН – BG16RFOP001-1.019-0001-C01, №РД-02-37-136, което е прекратено поради 
нарушаване на клаузите на сключения договор и извършени съществени изменения на 
одобрения инвестиционен проект от страна на изпълнителя. Това налага Община Враца 
да проведе нова обществена поръчка с цел сключване на договор с нов изпълнител, 
който да довърши реализирането на обекта. Това води до забавяне при изпълнението 
на целия проект и необходимост от удължаване на срока договора за БФП. След 
възобновяването на строително-монтажните работи се налага те да бъдат отново спрени 
(респективно отново да бъде временно спрян срокът за изпълнение на договора за 
предоставяне на БФП), тъй като в конструкцията са констатирани съществени отклонения 
от одобрения инвестиционен проект, които възпрепятстват изпълнението на СМР и 
следва да се издаде заповед за изменения в одобрения инвестиционен проект. Доброто  
планиране  на  изпълнението  на  дейностите  в  договора  и следенето  на  техните  
срокове  е  от  съществено  значение  за  неговото  изпълнение. Много важно е 
бенефициентите да спазват стриктно заложените срокове и да предвиждат евентуални 
забавяния дори от страна на изпълнителите, с които са сключили договори. В случая 
обаче са налице извънредни обстоятелства, извън контрола и волята на бенефициента 
по проекта, които застрашават изпълнението на ДБФП в срок и налагат удължаването на 
срока му. Извънредни ситуации като неизпълнението на договор и некоректно 
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поведение от страна на избран изпълнител, повлияват отрицателно не само крайния срок 
на конкретната дейност, но и водят до  рискове  за  цялостната реализация на проекта, 
като това може да бъде преодоляно само чрез активна комуникация, сътрудничество и 
съгласуваност на действията между всички участващи страни в реализирането на 
проекта – бенефициент, УО на Оперативната програма, избрани изпълнители по проекта 
и др. 

Друга често срещана пречка, породена от извънредни обстоятелства извън контрола на 
бенефициента и проектния екип, която се среща и при изпълнение на проект от ИПГВР 
на гр. Враца, е налагането на временно спиране на СМР дейности, поради застъпване 
графиците на изпълнение на различни инфраструктурни обекти, намиращи се на една и 
съща строителна площадка. Това респективно води и до временно спиране на 
изпълнението на договора за предоставяне на БФП. В конкретния случай, такава 
ситуация се наблюдава по проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 
централната градска част на гр. Враца". Изпълнението на СМР дейностите по проекта е 
временно спряно на 06.08.2019 г., а изпълнението на договора за предоставяне на БФП 
е временно спряно, считано от 07.08.2019 г. поради необходимостта от изпълнение на 
СМР по изграждане на обекти на други изпълнители в обхвата на строителната 
площадка, а именно строеж "Изграждане на електронно съобщителна мрежа на "А1 
България" ЕАД до VRC 0021А "KINOTO". Договорът възобновява автоматично своето 
действие, считано от 02.10.2020 г., датата на входиране на Удостоверение за въвеждане 
в експлоатация. В случая обаче не може да се говори за недобро планиране от страна на 
Община Враца, а по-скоро за извънредно обстоятелство, тъй като не става въпрос за 
съвпадане във времето на инфраструктурни проекти, изпълнявани от Общината, а за 
обект, реализиран от телекомуникационен оператор.  

От решаващо значение за неизпълнението на едни от най-мащабните проекти, включени 
в програмата за реализация на ИПГВР на гр. Враца: 

• Проект ЗВIII-2.1 "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"; 

• Проект ЗВIII-2.2 "Изграждане на инфраструктура за развитие на туристическите 
услуги на територията на военното поделение"; 

• Проект 3BIII-3.3 "Културна инфраструктура на територията на военното 
поделение"; 
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• Проект 3BIII-3.4 "Оборудване и обзавеждане на културна инфраструктура на 
територията на военното поделение"; 

• Проект ЗВIII-7.3 "Спортна инфраструктура на територията на военното 
поделение"; 

• Проект ЗВIII-7.4 "Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на 
територията на военното поделение", 

представляват неуредените въпроси със собствеността на обекти, част от ИПГВР, които 
попадат на територията на бившето военно поделение в града. След като на 01.07.2012 
г. военното формирование 52380 в гр. Враца спира да функционира (закрито с решение 
на Министерството на отбраната), Община Враца заявява интерес към базата на 
поделението, като са обсъдени различни проектни решения за обновяване и 
целесъобразно използване на базата. Желанието на Община Враца да придобие имотите 
е подкрепено и с решение на Общинския съвет. Започват преговори с Министерството 
на отбраната, които водят до постигане на съгласие за прехвърляне на имотите на 
Община Враца. Впоследствие обаче до реална процедура по прехвърлянето на имотите 
не се стига. Във връзка с възникнала необходимост от обезпечаване на установени 
потребности на военни формирования от Сухопътни войски от Министерството  на  
отбраната  са  предприети  приоритетно  действия  за удовлетворяването  им,  
включително  и  чрез  кадастрално  обособяване  на имотите. Два от имотите са 
предоставени и предадени с министерска заповед през  2014  г.  в  управление  на  
Сухопътните войски  за  обезпечаване  на дейността на военните формирования от 
състава им. Останалите два имота са обособени  в  нови – общо  6  кадастрални  единици.  
Два  от  тях  също  са предоставени и предадени на Сухопътните войски с министерски 
заповеди през 2014 г. В третия имот се съхранява излишно движимо имущество на 
Министерството, което подлежи на разпореждане. Реално  освободени  и  с  отпаднала  
необходимост  за  Министерството  на отбраната са три имота на територията на 
поделението. Вследствие на посочените промени в собствеността на имотите 
амбициозните и мащабни проекти на Община Враца, свързани с изграждането на 
туристическа, културна и спортна инфраструктура,  заложени да бъдат реализирани на 
територията на бившето военно поделение, в рамките на ИПГВР, остават неосъществени. 

Общ проблем и ограничител при изпълнението на проекти и планувани мерки на всички 
общини в страната, изпълняващи Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие, който се наблюдава и при Община Враца, е недостигът на бюджетни средства 
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за реализиране на всички обекти, включени програмите за реализация на тези планове. 
Допълнително, като причина за ниското ниво на изпълнение на проектите и обектите в 
ИПГВР, следва да бъде изведено и твърде оптимистичното и нереалистично планиране 
и залагане на мерки и дейности, които се оказват твърде амбициозни и мащабни за 
изпълнение, предвид ограничените ресурси и възможности на общината. За 
преодоляването на този недостатък е необходимо активно да се работи за 
навременното бюджетно осигуряване и възлагане разработването на технически 
проекти за стратегически важните инфраструктурни обекти на Община Враца с цел 
постигане на оптимално ниво на проектна готовност. 

С определящо значение през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъде 
използването на различни варианти за изпълнението на важни за развитието на града и 
региона проекти и инфраструктурни интервенции посредством използването на 
инструменти за финансов инженеринг, както и реализирането на активно 
сътрудничество на публичните власти с бизнеса чрез различните форми за публично-
частно партньорство. 

Чрез оптимизиране на броя на обектите и проектите, заложени за изпълнение, 
ефективно планиране на ресурсите и търсене, идентифициране и използване на 
различни варианти за финансиране, Община Враца има капацитета и обективната 
възможност да преодолее тази проблемна област през новия програмен период и да 
превърне новия си План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. в наистина 
ефективен инструмент за управление. 

Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие ЗВI "Зона с 
преобладаващ социален характер" е добра, предвид реализацията на значителна част 
от включените в нея обекти посредством реализирани проекти в рамките на 
Инвестиционната програма на Община Враца, както и чрез осигурено финансиране в 
рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. Добрият резултат се дължи и на множеството изпълнени проекти чрез 
средства от ежегодната програма за Малки граждански инициативи на Община Враца. 
Също така, са реализирани проекти със средства от МОН, финансиране от ФМ на ЕИП, 
собствени средства на Общината. В зоната се намира и част от уличната мрежа, която е 
ремонтирана чрез осигурено финансиране по Публичната инвестиционна програма 
"Растеж и устойчиво развитие на регионите".  
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Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие ЗВII "Зона с 
потенциал за икономическо развитие" е също добра. На територията на зоната не 
попадат обекти, които са включени в проекти от Инвестиционната програма на Община 
Враца. Като най-мащабен проект, който Общината изпълнява в зоната може да се посочи 
проект “Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза", финансиран по 
ОПОС, на обща стойност 114 506 125.63 лв., (от които БФП 78 246 103.33 лв. и собствено 
финансиране 36 260 022.30 лв.). Проектът е с продължителност до 2024 г. като до 
момента на територията на зоната са направени инвестиции в тази насока в размер на 
над 2 млн. лв. Важно значение за развитието на зоната имат и изпълнените дейности по 
рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично осветление и изграждане на 
обществени паркинги, за което са извършени разходи от близо 1,5 млн. лв. Трябва да се 
отбележи, че в зоната за въздействие е налице видима активност от страна на бизнеса в 
реализирането на частни проекти. Сред по-мащабните от тях са: изграждане на 
газоснабдителна мрежа и газорегулаторни пунктове (ГРП), на стойност съответно 6,4 млн. 
лв. и 4,8 млн. лв.; изграждане на автомобилна газозарядна станция на обща стойност 
близо 1,6 млн. лв.; изграждане на нов бетонен комплект трансформаторен пост (БКТП) 
на стойност 1,7 млн. лв.; изграждане на гигабитова пасивна оптична мрежа (GPON) на 
стойност 1,2 млн. лв.; закупуване и внедряване в производство на автоматизирана линия 
за монтаж на повърхностни елементи - SMD линия на стойност 1,3 млн. лв. и др. Големият 
брой реализирани мащабни частни проекти, показват, че Община Враца е 
разпознаваема сред инвеститорите като привлекателно място за бизнес, което осигурява 
благоприятен инвестиционен климат. В този контекст, публично-частните партньорства 
предоставят отлична възможност за бъдеща реализация на проекти, заложени в зоната 
за въздействие, които по една или друга причина не са реализирани през периода 2014-
2020 г. като например "Изграждане на Технологичен парк (бизнес иновационен център)". 
При по-ефективното използване на инструментите на публично-частното партньорство 
през следващия програмен период бизнесът и администрацията могат да направят града 
по-добро място за живеене и за правене на бизнес. 

Обобщената оценка за изпълнение на проектите в зона за въздействие ЗВIII "Зона с 
публични функции с висока обществена значимост" е много добра, предвид 
изпълнението на голям брой от обектите, които попадат на нейна територия, 
посредством включването им в проектите, които са част от осигурената с финансиране 
Инвестиционна програма на Община Враца ("Реконструкция, ремонт и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на образователни институции", “Енергийна 
ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца – Проект 1 и 2", 
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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)", "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 
на гр. Враца"). Реализирани са и обекти с финансиране по Проект “Красива България" 
(спорна зала “Вестител", Регионална библиотека “Христо Ботев" и др.), както и други, 
изпълнени със средства от общинския бюджет. В рамките на ежегодната програма за 
Малки граждански инициативи на Община Враца в зоната са реализирани множество 
проекти за облагородяване на междублоковите пространства. Тук се намира и основната 
част от уличната мрежа, ремонтирана чрез осигуреното финансиране по Публичната 
инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". 

Община Враца отчита напредък и по хоризонталния проект за Интегриран градски 
транспорт, където до момента са инвестирани близо 7,5 млн. лв. за рехабилитация и 
реконструкция на улични мрежи и съоръжения и е в процес на изпълнение ключовият за 
града и общината проект "Модернизиране на градския транспорт в община Враца", на 
обща стойност над 32 млн. лв., който се очаква да бъде изпълнен през 2022 г. 

Започната е реализацията и 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", чрез който до 2022 г. ще бъде изцяло ще бъде 
изпълнено и заложеното в Зоната за функционални връзки в рамките на ИПГВР. 

Заложените цели, приоритети и специфични цели и мерки в ИПГВР Враца покриват в 
пространствен и в съдържателен обхват определените зони за въздействие в града и 
търсеното качество на средата в тях, което може да се изрази със следните избрани 
ключови думи от приоритетите: градска среда, сгради, енергийна ефективност, 
образователна инфраструктура, културно наследство, социална инфраструктура. 

Системата от цели и приоритети е пълна, обхватна и адекватна на потребностите на 
градската среда, към която са адресирани. В този смисъл не могат да бъдат направени 
препоръки за значителни промени за следващия програмен период, свързани с промени 
на заложените в плана цели, приоритети и специфични цели и мерки. В дейността по 
изпълнение на ИПГВР като цяло е постигнато добро ниво на изпълнение на приоритетите 
и целите по отношение и на трите зони за въздействие, както и по отношение на 
хоризонталния проект за интегриран градски транспорт и зоната за функционални 
връзки. 
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Всичко гореизложено потвърждава, че през периода 2014-2020 г. Община Враца е 
изпълнявала активни и целенасочени действия за реализацията на максимален брой 
обекти от дългия списък, описан в Програмата за реализация на ИПГВР, с което е 
постигнат значителен напредък за реализиране на заложената визия за развитие на 
града. 

Следва да се отбележи, че от определящо значение за успеха при реализацията на 
обектите и проектите в ИПГВР на гр. Враца през изминалия програмен период е 
активното изпълнение на комуникационната стратегия на Община Враца. Чрез 
използването на различни комуникационни канали, Община Враца осигурява 
ефективното участие на всички заинтересовани страни, имащи отношение към 
реализацията на ключовите за града и общината проекти. Тази практика следва да бъде 
насърчавана и прилагана и през новия програмен период, в контекста на прилагането на 
интегрирания териториален подход за развитие. 

ИПГВР на гр. Враца, както всички останали интегрирани планове, изготвени по ОП 
"Регионално развитие" (2007-2013), залага значително голям набор от проекти в 
определените зони за въздействие в града и голям финансов ресурс за тяхното 
изпълнение 588 869 503,98 лв. Това отразява стремежа на всички общински ръководства 
да подсигурят изпълнението на ИПГВР с допълнителни проекти, за да се гарантира 
усвояването на предвидения финансов ресурс, в случай на възникване на пречки по 
реализацията на даден проект.  С изменението на ИПГВР през 2015 г., в отговор на 
изменените Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове, 
са включени нови обекти в зоните за въздействие и е добавен нов раздел на плана 
"Функционални връзки", които обхващат и населени места извън общинския център. По 
този начин допълнително се разширяват и териториалният, и съдържателният обхват на 
ИПГВР. Това е логично до голяма степен, ако не се държи сметка за ограничените 
финансови ресурси за реализация на плана. 

В този контекст може да бъде направен извод, че предвид нереалистично големият брой 
на обектите и проектите, включени в ИПГВР, както и огромният размер на финансовите 
средства, необходими за тяхното реализиране, не може да се очаква цялостно 
изпълнение на програмата за изпълнение на плана до края на периода на неговото 
действие, т.е. до 2020 г. 

Като се имат предвид ресурсните ограничения, за новия програмен период е 
препоръчително и необходимо да бъдат приоритизирани заложените проекти в 
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инвестиционната програма и да се търсят подходящи финансови инструменти за тяхното 
реализиране.  При идентифицирането на нови проекти Община Враца трябва да се опита 
да бъде максимално близо до нуждите на гражданите, както и да бъде гъвкава, тъй като 
нуждите се сменят, те са динамични. 

Основният източник на финансиране, за изпълнение на ИПГВР на град Враца, е 
Инвестиционната програма на Община Враца за 2014-2020, финансирана по ОПРР, като 
общата стойност на средствата е в размер на 23 254 828,48 лв. Това показва, че 
основният източник, на който се разчита за изпълнение на ИПГВР, не е в състояние да 
осигури заплануваните за нея финансови ресурси на стойност 588 869 503,98 лв. При 
това положение, ако през програмен период 2021-2027 г. отново се разчита основно на 
финансиране по ОПРР изпълнението на целите е застрашено. Това се отнася и за 
търсения синергичен ефект от интегрирани намеси в целевите зони на градската среда, 
защото този ефект ще бъде силно редуциран поради ресурсния дефицит. 

Във връзка с финансовото осигуряване на проектите през новия програмен период е 
необходимо да се потърсят и други форми на финансиране, различни от грантовата 
помощ като финансов инженеринг и нисколихвени заеми. В периода 2021-2027 г., все 
по-важно ще бъде умението за смесване на различно финансиране от различни 
източници - грантове от EC, държавния бюджет, европейски финансови инструменти, 
кpeдитиpaнe, както и приложението на публично-частните партньорства.  

Инструментите на финансовия инженеринг се прилагат при финансово устойчиви и 
пазарно ориентирани проекти в разнообразни направления – градско развитие, 
публична инфраструктура, бизнес инициативи и др. Подкрепата се предоставя под 
формата на заеми, рисков капитал, гаранции, ценни книжа, дялово участие или 
комбинация от тях, най-често под формата на проектно финансиране. Револвиращият 
характер на финансовите инструменти създава мултиплициращ ефект на вложените 
средства. Типични области на финансиране чрез финансов инженеринг са спортни 
обекти, ВиК инфраструктура и съоръжения за отпадъци, транспортна инфраструктура, 
пазари, културни обекти и др. 

Една такава възможност дава фонд ФЛАГ, който предоставя нови възможности за 
финансиране на публични инвестиционни проекти чрез Българска инвестиционна и 
координационна платформа за градско развитие. Платформата разполага с ресурс от 
100 млн. лв., като допълва възможностите за финансиране на проекти за градско и 
местно развитие. Допустимите кредитоискатели могат да бъдат публични власти и 
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дружества, предоставящи публични услуги. Условието за одобрението на инвестиционен 
проект е да създава икономически ползи за града/региона. Платформата има потенциал 
да се превърне в пример за партньорство и сътрудничество, както на местно, така и на 
европейско ниво и да подпомогне публичните власти, вкл. малките и средни общини да 
натрупат опит за реализацията на бъдещите интегрирани териториални инвестиции. 

Румъния и България ще се възползват от широко финансиране по Кохезионната политика 
през новия програмен период. Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег 
VI-A Румъния – България" 2021-2027 обхваща седем окръга в южната част на Румъния и 
осем области в северната част на България, където попада и Община Враца. Програмата 
ще акцентира върху следните области, които представляват основни предизвикателства 
в трансграничния регион: регионална икономика, свързаност, мерки за опазване на 
климата и околната среда, човешки капитал, териториална интеграция.  

Добра възможност за финансиране на ключови за развитието на Община Враца проекти 
дава и програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и 
Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. Програмата ще 
обърне голямо внимание на особеностите на територията и ще предлага интегриран 
подход за справяне с местните нужди и приоритети. Такъв подход ще подкрепи 
регионалните икономики чрез специални мерки, които ще използват пълноценно 
потенциал на региона. Акцент на Програмата ще бъдат подобряване на растежа и 
конкурентоспособността на малките и средни предприятия; укрепване на капацитета за 
устойчивост при бедствия и предотвратяване на риска в региона на ТГС България – 
Сърбия и политиката Европа по-близо до гражданите – устойчиво и интегрирано 
териториално развитие на региона на ТГС България – Сърбия. 

Необходимо е да бъдат търсени възможности за осъществяването на проекти, чрез 
публично-частни партньорства (ПЧП) като форма на допълване на европейските 
фондове през следващия програмен период. Законът за публично-частното 
партньорство предоставя разнообразни възможности за мобилизиране на частен ресурс 
в публични проекти и трябва да се използва като техен катализатор. Също така, ПЧП 
проектите от страна на частния бизнес се разглеждат като пространство за дългосрочна 
инвестиция с приемливо ниво на риск и възвръщаемост. Основни движещи сили за 
използването на ПЧП са инвестициите в инфраструктурата, тъй като икономическият 
растеж е пряко свързан с развитието и подобряването на инфраструктурата, водещо до 
по-голяма ефективност при използването на ресурси. Важен е и фактът, че чрез 
ангажирането на частен ресурс за определени проекти се освобождават публични 
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средства за други, по-ниско рентабилни, но необходими публични инвестиции. В 
публичния сектор често срещано е планирането на проекти, чиято финансова 
устойчивост във времето е под въпрос, в този смисъл финансирането чрез ПЧП гарантира 
икономическата жизнеспособност на проектите и гарантира устойчивост на 
инвестициите. По този начин се намалява рискът да се влага ресурс в обекти, които не 
реализират достатъчно приходи за нормално функциониране и по този начин правят 
инвестицията безсмислена. Освен това, паралелното планиране на инициативите по ПЧП 
и оперативните програми е и задължително условие за успех на проектите, които ще 
могат да се финансират единствено чрез финансов инженеринг, а техният обхват все 
повече се разширява. В Плана за интегрирано развитие на Община Враца (ПИРО) за 
периода 2021-2027 г. също трябва да се предвиди раздел за общинските публично-
частни партньорства.  

Чрез разнообразяване на източниците на финансиране на проектите и интегрирането на 
финансовите ресурси може да се постигне значително по-добър резултат в 
реализирането на целите на ИПГВР на град Враца през следващия програмен период.  

Еволюцията на политиката по отношение на градското развитие през последните години 
е свързана с припознаване на градовете като основни двигатели на промяната към 
устойчив начин на живот в редица документи на световно и европейско ниво: Целите на 
ООН за устойчиво развитие, Новия градски дневен ред на ООН (2017 г.), Териториалния 
дневен ред 2020 (в момента в етап на финализиране е новият документ с хоризонт 2030 
г.), Градския дневен ред на ЕС и др. В тях съществено място заема определянето на 
основните характеристики на подхода за устойчиво градско развитие, включващ 
стратегическа визия за развитие, включване в политиката на всички градове, независимо 
от тяхната големина и насърчаване на връзките между тях, интеграция между различните 
сектори в градските територии, многостепенно управление, включване на широк кръг 
заинтересовани страни и използването на разнообразни източници на финансиране за 
изпълнение на заложените цели и дейности. Тези принципни положения са вградени в 
стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално 
ниво и в България, които служат като основа за изпълнение на бъдещата Програма за 
развитие на регионите (ПРР) за програмния период 2021-2027 г. 

За новия програмен период Европейската комисия поставя акцент върху засилването на 
градското и териториалното измерение на политиката на сближаване чрез въвеждането 
на нова цел на политиката "Европа по-близо до гражданите", подкрепяща подход, 
основан на териториалните специфики и ангажираност на местните власти и 
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гражданското общество в посрещането на специфичните местни предизвикателства. 
Съгласно проекта на Регламент относно ЕФРР и КФ за периода 2021-2027 г., в рамките 
на устойчивото градско развитие ще се подкрепи интегрираното териториално развитие 
с цел по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, 
демографските и социалните предизвикателства, засягащи градските райони, 
включително функционалните градски зони и насърчаването на връзките между 
градските и селските райони. В рамките на подкрепата на ЕФРР по цел на политиката 
"Европа по-близо до гражданите" е формулирана специфична цел, насочена към 
насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, 
културното наследство и сигурността в градските райони. 

Политиката в областта на енергийната ефективност е много съществен елемент от 
националната и европейската енергийна политика и политиката в областта на 
климатичните промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на 
вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване 
използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно 
потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната 
инфраструктура и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на 
различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги. Налице е необходимост 
от интензифициране на усилията в посока повишаване на енергийната ефективност, с 
оглед подобряване на конкурентоспособността на икономиката. Предприетите действия 
в тази насока ще способстват и за изпълнението на изисквания за спестяване, 
произтичащи от член 7 на Директивата за енергийна ефективност. 

Прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда 
препоръчва разработването на дългосрочна стратегическа визия и интегриран подход, 
чрез които националните политики да ускорят навлизането на кръговата икономика във 
всички икономически сектори.  

Развитието на индустриалния сектор има водеща роля за повишаване на икономическия 
растеж, създаването на нови работни места и увеличаването на експортния капацитет на 
положителна тенденция за разширяване на производствените мощности на местни и 
чуждестранни компании, възможността за подкрепа от страна на държавата за 
планираните от компаниите нови инвестиции би спомогнала за значително увеличаване 
на регионалната икономическа и иновационна активност и подобряване на 
регионалните икономически и иновационни показатели. В тази връзка е необходимо да 
бъдат предвидени интервенции за създаване на условия за ускорено изграждане на 
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модерна индустриална, вкл. изпитателна инфраструктура в цялата страна с оглед 
преодоляване на териториалните дисбаланси в инвестиционната активност в страната 
чрез изграждане на нови и развитие на съществуващите индустриални зони като 
предпоставка за привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, 
привличане на стартиращи компании и/или за разширение на малки и средни 
предприятия. 

Основните предизвикателства включват: насърчаване на възможностите за местни и 
чуждестранни инвестиции в областта на екологичните иновации и кръговата икономика, 
насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез увеличаване на енергийната 
ефективност, по-нататъшно разработване на възобновяеми енергийни източници и 
подобряване на практиките за устойчивост в транспортния сектор. 
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