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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2015 г. е изготвен на 

база Общинския план за развитие на Враца 2014-2020 (ОПР), Програмата за реализация на плана през 

2015 година (ПРОПР). В тази програма са включени дейностите, определени за финансиране по 

програмата за капиталовите разходи 2015, Програмата за изпълнение на одобрении проекти по 

национални и европейски фондове, Бюджет 2015, както и набелязаните дейности и мерки залегнали в 

стратегическите цели, конкретизирани в индикативната финансова таблица, която дава финансовия и 

времеви израз на предвидените в плана мерки. Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за 

Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира 

дейността по изпълнение на Общинския план за развитие. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие е разработена на основание чл. 13 от 

Закона за регионално развитие. ПРОПР е едногодишен оперативен документ за реализация на 

основните приоритети и цели залегнали в Общинския план за развитие. Тя включва мерки и дейности, 

които са насочени към постигане на главните цели и приоритети в Общинския план за развитие на 

Враца в периода 2014 – 2020 г. Четири са главни стратегичевски цели, които се основават на 

потенциала и ресурсите на общината, натрупания опит и съществуващите силни традиции. 

Основните стратегически цели, заложени в плана са четири и са: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда за 

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване 

обслужването на гражданите и бизнеса 

Оперативните програми бяха одобрени през втората половина на 2015 година, втората от програмния 

период 2014-2020 г. 2015 г., заедно с 2014 г., е преходна между двата програмни периода и през нея 

продължава изпълнението на инвестиционни проекти от първия програмен период – 2007-2013 г. 

Срокът за тяхното завършване беше декември 2015 г. Освен проектите по оперативните програми, 

Община Враца търсеше алтернативни източници за финансиране, от европейски и национални 

донори, за изпълнението на предвидените мерки в Общинския план за развитие. Те са подробно 

описани в този отчет на изпълнението на годишната програма. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Програмата за 2015 година предвиждаше Община Враца да работи за подобряване качеството на 

живот на гражданите и ускоряване на социално-икономическото развитие, като мобилизира целия си 

потенциал, за да оползотвори възможностите за финансиране – както от републиканския и общинския 

бюджет, така и от фондовете на ЕС и други донорски програми. Проектите, по които се работеше в 

Общината, общинските структури и с партньорите, през 2015 година, са по оперативните програми от 

първия програмен период 2007-2013 и от втория програмен период 2014-2020 година. Подробно 

описание е дадено в Приложение 1 «2015. ПРОПР на Община Враца за 2014-2020 г.». Реализираните 

инвестиции са на стойност 57 млн.лв. (включена е стойността на фаза 1 на проекта за воден цикъл на 

Враца  41 млн.лв.), а средствата са от националния бюджет, общинския, национални и европейски 

програми и финансирани от бизнеса проекти. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

Приоритет 1.1.: Градска икономика 

Мярка 1.1.1.: Създаване на благоприятна бизнес среда в гр. Враца  за привличане на инвестиции, 

развитие на  предприемачеството и осигуряване на заетост на населението 

Мярка 1.1.2.: Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес структурите в 

гр. Враца 

Мярка 1.1.3.: Стимулиране на иновациите и производствата с висока добавена стойност в 

градската икономика 

Приоритет 1.2.: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор 

Мярка 1.2.1.:Стимулиране на диверсификацията на земеделските производства и затварянето на 

цикъла на агробизнеса 

Мярка 1.2.2.: Развитие на биологично земеделие и устойчиви земеделски практики 

Мярка 1.2.3.: Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите  

Включените инвестиционни намерения са допустими за финансиране по ОП «Региони в растеж» 2014-

2020, "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 

2014-2020, които са одобрении през 2015 г. и това е причината през 2015 г. да няма реализирани 

мерки за подпомагане. По ОП «Иновации и конкурентноспособност», приоритетна ос 

«Предприемачество и капацитет за растеж на МСП», за община Враца са одобрени 18 проекта на 

фирми от Враца, на стойност 17,5 млн.лв. 

По ОП»Техническа помощ» 2007-2013 г. продължи изпълнението на проект «Изграждане и 

функциониране на областен информационен център (ОИЦ) във Враца», който е инструмент за 

популяризиране на възможностите за финансиране инвестиционните намерения на бизнеса и 

гражданите. Дейността на ОИЦ е продължена чрез осигурено финансиране с договор за безвъзмездна 

финансова помощ (ДБФП) от ОП «Добро управление» 2014-2020. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика 

Приоритет  1.3. : Печеливш туристически продукт 

Мярка 1.3.1.: Инфраструктурно осигуряване и социализация на туристически ресурси, обекти и 

зони 

Мярка 1.3.2.: Разработване и пазарна реализация на туристически продукти 

Мярка 1.3.3.: Маркетинг и реклама 

Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца.  Леденика – туризъм без сезони”. Статус на 

проекта: изпълнен (4.08.2015 г.). Изготвен е окончателен доклад. Общата стойност на проекта е 

5 324 298 лв. Процесът по възстановяване на направените разходи не е приключил. Общата цел на 

проекта е разработване на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането й в 

основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа 

дестинация Враца. 

Като обекти на интервенция в проекта са включени пещера „Леденика” и в по-широк смисъл Природен 

парк „Врачански Балкан”. ПП „Врачански Балкан” заема водещо място във всички стратегическите 

документи за развитие на туризъм и неговите форми на национално, регионално, областно и местно 

нива. Осъществени са следните дейности: 

Във връзка с изпълнение на Мярка 1.3.3. бяха преиздадени флаерите, рекламиращи културно - 

историческото наследство и фестивалите от културния календар на общината. Всички рекламни 

материали се разпространяват по време на специализираните туристическите изложения и форуми в 

София, Варна, Бургас, Велико Търново и могат да се видят в хотелите и къщите за гости на територията 
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на общината. Изготвена е информация за туристическото  райониране на Община Враца и за 50-те 

малко познати туристически обекта, които сега се рекламират чрез Министерство на туризма.  През 

2015 година Община Враца получи награди за „Оригинален експозиционен щанд” на туристическото 

изложение „Културен туризъм” във Велико Търново (м.април 2015 г.),  за отлично представяне и активно 

участие във Фестивала „Зелени дни” в София (м. май 2015 г.), грамота за участие в Черноморски 

туристически форум във Варна ( м.септември 2015 г.) 

Нови рекламни материали под надслов «Враца - град на съкровища» бяха изготвени за участието на 

Община Враца в международната туристическа борса «Ваканция Спа Експо» 2015 г. в София. 

Дипляните пресъздават съкровищата от разкопките от Рогозен и Могиланската могила, които могат да 

се видят в Регионалния исторически музей и във френския Лувър, от 15 април до 20 юли 2015 г., по 

време на изложбата, посветена на тракийската култура във френската столица. 

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

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет  2.1: Устройство на територията и пространствено развитие 

Мярка 2.1.1: Усъвършенстване на информационната основа за планиране и устройство на 

територията 

Мярка 2.1.2:Разработване и прилагане на устройствени планове 

Разработване на ОУП на община Враца. В изпълнение на изискванията на Закона за устройство на 

територията, за всички общини трябва да бъдат изработени Общи устройствени планове (ОУП). В тези 

проекти трябва да бъдат заложени постановките от Националната концепция за пространствено 

развитие и целите, задачите и стратегиите от регионалните планове. За територията на Община Враца 

няма изработен общ устройствен план.  През 2013 г. беше възложено разработване на задание за 

проектиране на ОУП на Община Враца, Концепция за пространствено развитие, които са част от 

необходимите документи за стартиране на процедурата. На база на тях, в дирекция «ПАПМС» бе 

разработено проектно предложение за търсене на финансиране за разработване на ОУП към 

Министерството на инвестиционното проектиране (МИП). Същото бе подадено през август 2014 г., 

подписано бе споразумение за финансиране. За да стартира процедурата по избор на изпълнител за 

разработване на ОУП е необходимо съгласуване на заданието с НИНПК. Подготвихме поисканите от 

института документи и в началото на 2016 г. може да стартира процедура за избор на изпълнител за 

неговото разработване. Във връзка със закриването на МИП са подготвени изискваните от МРРБ 

документи по продължаване на процедурата за финансиране на проекта. Прогнозната стойност на 

проекта е около 200 хил.лв., от които до 50 % са грант.  

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

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация 

Мярка 2.2.1.: Подобряване качеството на средата за обитаване 

Извършено е благоустрояване на междублокови пространства в жк. „Дъбника” (около бл.7, вх.Е; 

пред бл.19, вх.А и вх.Б ) и други по „Малки граждански инициативи” и средства от общинския 

бюджет. "Малки граждански инициативи" е проект, кoйто се изпълнява за 11-та година. По него се 

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

и управителни съвети на етажната собственост, които искат да облагородят градската среда. 

Средствата са за материалите, необходими за изпълнението на проектите, а трудът е доброволен. По 

проект „Малки граждански инициативи 2015 г.” са одобрени 30 бр. предложения на стойност 58,7 

хил.лв. По проекта в селата бяха изпълнени:  

• „ Облагородяване и озеленяване на административния център”  - с.Паволче”; 
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• „Възстановяване на оградата на Читалище „Бъдеще 1926” – разрушена от наводнението” – 

с.Бели извор. 

В града и селата са инвестирани около 223,4 хил. лв. – в публичния сграден фонд и в инфраструктурата: 

Подобряване привлекателността на централните  части на населените места в общината 

(села). Довършени са ремонти на кметствата на територията на общината – с.Вировско, с.Лютаджик, 

с.Мало Пещене, с.Три кладенци, с.Паволче, с.Чирен – на обща стойност 30 534 лв. Изпълнено е: 

� ремонт покрив и фасада на комбинирана сграда – читалище, кметство и детска градина в 

с.Мраморен  (110 000 лв.); 

� подмяна дограма и ремонт на училище в с.Паволче (34 220 лв.); 

� основен ремонт на Здравна служба в с.Девене (40 020 лв.); 

� хидроизолация покрив на Пенсионерски клуб в с.Горно Пещене (3 529 лв.); 

� отводнителна канавка в района на спортното игрище с.Вировско (5 111 лв.) 

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

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация 

Мярка 2.2.2.Подобряване състоянието на зоните за рекреация на населението в общината 

Проект „Враца – привлекателно място за живеене”. Статус на проекта: изпълнен (20.07.2015 г.). 

Изготвен е окончателен доклад. Общата стойност на проекта е 6 693 584 лв. Предстои възстановяване 

на направените разходи. Проектът е по ОП „РР” 2007-2013, разработен през 2013 г., одобрен и 

подписан ДБФП на 20.05.2013 г.   Проектът е най-важният в сферата на подобряване на градската 

среда. Изгради се нов градски парк в ж.к. „Дъбника”, който се превърне в любимо място за врачани. 

В парка се изгради амфитеатър с 320 седящи места, открита сцена и кафе сладкарница, водни 

пространства с водно шоу, светлинни и музикални ефекти. Обособи се открита изложбена площ, много 

зелени площи с автоматична поливна система, а за децата - детски площадки за различни възрастови 

групи, както и фитнес на открито. Парковото осветление е с енергоспестяващи лампи. Целият парк е 

под видеонаблюдение. 

В ж.к. Дъбника са изградени мини парк за отдих, комбинирано спортно игрища, детска площадка 

и фитнес площадка, парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение на нова система 

за видеонаблюдение. 

Извършено е рехабилитация и обновяване на парка „Хижата”, което обхваща ремонт на стълбища 

и площадките за отдих, обновяване на парковото осветление с енергоспестяващи лампи и изпълнение 

на нова система за видеонаблюдение със СОД. Оформени са две обзорни площадки с бикуляри, от 

където могат да се видят красотите на града и балкана ни. В местността „Пикника“ се оформи ново 

място за игра и изява на нашите деца. Има малък амфитеатър, детски площадки и много места за 

отдих на всички. Изгради се велосипедната алея, намираща се по трасето на напоителния канал в парк 

„Хижата” - до комплекс „Чайка”. На ул. „Трапезица" изградихме ново комбинирано спортно игрище, за 

волейбол, баскетбол, мини футбол с над 100 зрителски места. 

Нова детска площадка, фитнес на открито и полигон за екстремно колоездене бяха изградени в 

района на Медковско дере между булевардите “2 юни” и “Васил Кънчов”. На нея е изграден 

полигон за екстремно колоездене. Трите съоръжения са изградени по проект “Враца – привлекателно 

място за живеене”. Финансирането на съоръженията и парка е на стойност 283 хил.лв. В детската 

площадката са монтирани едно комбинирано детско съоръжение с пързалки, две люлки-клатушки, 

една въртележка и занимателна игра – магазинче. На детската площадка са монтирани пейки и 

кошчета за смет. Новоизграденият полигон за екстремно колоездене цели да предложи на любителите 
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на планинското колоездене да се насладят на своето хоби в достъпната градска среда, да 

усъвършенстват уменията си  и да подготви колоездачите за по-екстремните писти в Стара планина. 

Полигонът ще служи и като място за обучение на начинаещи планински колоездачи. Той предлага 

съоръжения, наложили се и утвърдени от някои чуждестранни федерации по планинско колоездене - 

кръг за баланс, каменни пътеки за трениране на баланса и вело-писта с различни нива на трудност с 

обща дължина на трасето 1110 м и площ 4300 кв. м. Специалният байкпарк е разположен в градска 

среда с добра достъпност, трасето е изцяло оградено, осветено и богато озеленено. В рамките на 

полигона са наложени специални правила за колоездене, за да се гарантира безопасността на 

посетителите. Той предоставя на възрастните и децата условия да спортуват далеч от улицата и 

автомобилите, на безопасно и красиво място. Засадени са много храсти и  дървета. 

Община Враца участва в конкурса на тема ”Обичам природата - и аз участвам”, в рамките на 

национална кампания ”Чиста околна среда”на МОСВ. с 11 проекта (в т.ч. гр.Враца – 1 бр.; кметства – 10 

бр.),  Спечелените и изпълнени проекти в конкурса са както следва:   

- Почистване, облагородяване на замърсени територии и изграждане на кът за отдих и 

спортуване в с. Власатица на стойност 9 959 лв. 

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

Планово поддържане на зелените площи - І- ва степен на поддръжка 64,35 дка - ежедневно 

поддържане, почистване и събиране на листата. Ежеседмично окосяване; ІІ-ра степен на поддръжка- 

87,18 дка ежеседмично почистване и поддържане. Четирикратно окосяване. ІІІ- та степен- 927 дка и ІV-

та степен 106,56 дка.  

Поддръжка, двукратно презацветяване на 507 кв. м цветни фигури, като общо засадените цветя са 16 

400 броя. Ежегодно се извършва зацветяване на кръстовищата на града с налични тревни площи. При 

възможност се засаждат нискостеблени храсти. През 2015 год. са засадени широколистни и иглолистни 

декоративни фиданки и храсти на обществени места – 2 950 броя. Изграденият през 2014 година 

ветрозащитен пояс по северната дъга на ж. к. Дъбника с 1200 бр. ясен се поддържа. 

Практика на Общината е безвъзмездното раздаване на посадъчен материал за озеленяване на 

обществени площи с доброволческата инициатива на гражданите. Раздадения посадъчен материал от 

широколистни, иглолистни декоративни фиданки и храсти през 2015 година са 203 бр. Ефекта от 

дейността е неприемлив - под 25 %. Търси се по-ефективна организация на органите на управление на 

етажната собственост. 

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

обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване 

Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и подобряване на 

транспортно-комуникационното обслужване 

Ремонт общинска (четвъртокласна) пътна мрежа. Ремонтът на общинските пътища на територията на 

община Враца е на стойност 347 493 лв. (331 698 лв. са от републиканския бюджет, 15 795 лв. са 

собствени средства). Осъществен е текущ ремонт както следва:             

№ Ремонт на общинска пътна мрежа изкърпване 
/м2/ 

 средства 
/лв./ 

1 Път MON1090 - за с.Лютаджик 199 5 199 

2 Път VRC1028 - кв. Кулата - с.Нефела 592 15 500 

3 Път VRC1029- Лиляче  1791 46 899 

4 Път VRC1030- Бели извор - Власатица  1085 28 400 
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5 Път VRC1032 -за Върбешница -граница с общ. 
Мездра 

452 
11 800 

6  Път VRC1033 - разклон с.Косталево 351 9 200 

7 Път VRC1035 -Девене -Три кладенци 902 23 600 

8 Път VRC1036 -Девене -Чирен път ІІ-15 2468 64 600 

9 Път VRC1038 - Мраморен - Голямо Пещене  1084 28 400 

10 Път VRC1042- разклон с.Згориград  210 5 500 

11 Път VRC1089  - Челопек -граница с общ.Мездра 
(резерв от 2014) 

- 
15 795 

12 Път VRC2034  - разклон с.Веслец  619 16 200 

13 Път VRC2040 - Баница - Мало Пещене 775 20 300 

14 Път SFO3614- разклон Учит.колонии-х.Пършевица 985 25 800 

15 Път  VRC1014 - Вировско-Тлачене  733 19 200 

16 Път VRC2041 - Оходен  ІІ-15 424 11 100 

 ОБЩО 12 670 347 493 

 

Мярка 2.3.2. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното 

осветление в рамките на населените места 

Ремонт улици гр. Враца. Дължина на уличната мрежа на гр. Враца от 142 км.  

Проект „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца”. Община Враца получи 7 млн. лева за 

рехабилитация на уличната мрежа в града, одобрени по Публичната инвестиционна програма "Растеж 

и устойчиво развитие на регионите". Извършен бе основен ремонт на улици в Централна градска 

част и ж.к. Дъбника, в т.ч. бул. „Демокрация”, бул. „Втори юни”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Леонова”, 

ул. „Стоян Даскалов”, ул. „Околчица”, ул. „Съединение” и ул. „Митрополит Паисий”. Вложени са за 

подобряване на състоянието, безопасността и функционалността на улиците, тротоарите и шахтите. 

Извършен е текущ ремонт на уличната мрежа: 

ο изкърпване с топла асфалтова смес – 8 130 м
2
 улична настилка; 

ο аварийно изкърпване със студена асфалтова смес - 217 м2; 

ο разплатени ремонтни дейности на стойност 294 556 лв. за следните участъци: ул. 

„Илинден”, „Крайречен булевард” - двете ленти, бул. „Васил Кънчов”, ул. „Тунджа”, площад „Св. 

Софроний Врачански”, ул. „Петропавловска”, ул. „Вратица”, бул. „България”, бул. „Мито Орозов”, ул. 

„Милин камък”, ул. „Цар Освободител”, ул. „Георги Апостолов”, ул. „Димчо Дебелянов”, ул. „Дико 

Илиев”, ул. „Сестри Хаджикръстеви”, ул. „Иванка Ботева”, улици в Ученическо градче, ул. „Г. С. 

Раковски”, ул. „ген. Заимов”. 

Със средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени средства е осъществен основен 

ремонт на улици в град Враца на обща стойност 11 940 лв. Осъществено е проектиране на улица и 

подпорни стени ул.»Теменуга» (преходен остатък от 2014 – 3 215 лв.). Основният ремонт на уличната 

мрежа в  Община Враца през 215 г. е на стойност 1 млн. лева. 

Осъществява се ежедневна поддръжка и ремонт на хоризонталната маркировка, пътни знаци и 

сигнализация на уличната мрежа, за по-добра организация и безопасност на движението, вкл. 

изсичане на храсти, поддържане на банкети, канавки, предпазни огради и парапети: 

Предприети са нужните действия по сигурността на гражданите при бедствия и аварии, укрепване на 

инфраструктурата. Със средства от постъпления от продажба на ОНА и други собствени средства са 

осъществени аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на територията на 

населените места от община Враца, вследствие на наводненията през м. юли и август 2014 г., в т.ч. 

проектиране, СМР, авторски и строителен надзор за обекти, както следва: 
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№ Авариен ремонт  
1 Основен авариен ремонт на пешеходен мост на ул. Христо Ценов, 

с.Лиляче 
111 879 

2 Основен авариен ремонт на транспортен мост на ул. Георги Димитров, 
с.Лиляче 

89 982 

3 Основен авариен ремонт на мост на ул. Майор Петър Пенков, с.Лиляче 32 991 
4 Основен авариен ремонт на централен мост, с.Бели Извор 101 902 
5 Основен ремонт на мост при завод "Холсим", с.Бели Извор 96 728 
6 Възстановяване на плочест водосток, с.Бели Извор 5 820 
7 Възстановяване на водосток на пътя за сметището, с.Власатица 1 869 
8 Възстановяване на пътна настилка  на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 

с.Горно Пещене 
18 607 

9 Възстановяване на пътна настилка  на ул. Дружба, с.Горно Пещене 34 139 
10 Възстановяване на пътна настилка  на ул.Цеко Каменов, с.Горно Пещене 18 566 
11 Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна настилка на 

ул. Люлин, с.Горно Пещене 
33 412 

12 Аварийно укрепване и възстановяване на разрушен тръбен водосток ф 
800, с.Горно Пещене 

23 829 

13 Възстановяване на плочест водосток 1000/1000, с.Горно Пещене 8 522 
14 Ремонт на крилна стена на мост на р.Скът, с.Горно Пещене 5 620 
15 Възстановяване на  метална пасарелка над р.Скът, с.Горно Пещене 17 172 
16 Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на ул. Йордан 

Лютибродски, с.Горно Пещене 
6 490 

17 Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на ул. Васил 
Коларов, с.Горно Пещене 

33 826 

18 Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена настилка на ул. Нено 
Георгиев, с.Горно Пещене 

39 562 

19 Възстановяване на  метална пасарелка, с.Вировско 19 952 
20 Възстановяване на тръбен водосток ф 800 , с.Вировско 26 522 
21 Основен авариен ремонт на транспортен мост/водосток/ до гробище, 

с.Мраморен 
10 660 

22 Основен авариен ремонт на мостово съоръжение до детска площадка, с. 
Мраморен 

3 785 

23 Основен авариен ремонт на мостово съоръжение на входа на 
с.Мраморен 

42 437 

24 Възстановяване на пешеходен мост, с.Голямо Пещене 9 729 
25 Възстановяване на ул. Елин Пелин, с.Голямо Пещене 8 220 
26 Възстановяване на ул. Иван Вазов, с.Голямо Пещене 12 750 
27 Възстановяване на ул. Васил Левски, с.Голямо Пещене 12 557 
28 Основен авариен ремонт на транспортно-мостово съоръжение - водосток, 

с.Оходен 
10 264 

29 Основен авариен ремонт на транспортен мост - централен, с.Оходен 8 775 
30 Основен авариен ремонт на 2бр. пешеходни мостове  над р.Скът , 

с.Оходен 
12 101 

31 Възстановяване на пешеходен мост на ул. Волга, с.Девене 1 279 
32 Възстановяване на пешеходен мост на ул. Тунджа, с.Девене 2 495 
33 Възстановяване на мост на ул. Георги Димитров, с.Девене 17 617 
34 Възстановяване на мост 1 на ул. Родопи, с.Девене 13 463 
35 Възстановяване на мост 2 на ул. Родопи, с.Девене 30 105 
36 Възстановяване на настилка и мост на ул.Рила, с.Девене 29 261 
37 Възстановяване на настилка  на ул. Георги Димитров и мост на ул. Георги 

Димитров 56, с.Девене 
49 924 

38 Възстановяване на плочест водосток с отвор 6,5 м и дължина 6,00 м , 
с.Веслец 

31 447 

39 Възстановяване на плочест водосток с отвор 3,5 м и дължина 6,00 м , 
с.Веслец 

17 104 
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40 Възстановяване на тръбен водосток, с.Веслец 22 988 
41 Възстановяване на парапет на метална пасарелка, с.Веслец 3 864 
42 Основен авариен ремонт на автомобилен мост, с.Косталево 61 891 
43 Основен авариен ремонт на пешеходен мост, с.Косталево 17 444 

 
ОБЩО 

1 157 550    
 

 

Мярка 2.3.3. Водоснабдяване, канализация  

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Враца се изпълнява за шеста  поредна година от 

подписването на ДБФП
1
. Проектът е на стойност 69,7 млн.евро и е за реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и 

рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, 

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

реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска бара” до гр. Враца, пълно обновяване на 

пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с ново механично и електрическо оборудване, 

строителство на лаборатории и сгради. Проектът трябва да бъде завършен през 2016 г., като в този 

срок влиза и периода за отстраняване на дефекти. 

През годината се изпълняваха строително-монтажните работи на три от обектите на „Интегриран 

проект за воден цикъл на град Враца”- „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и 

удължаване на канализационната мрежа – Етап 1 и Етап 2” и „Реконструкция на ПСОВ”. 

Договор „Реконструкция на довеждащите водопроводи от яз. Среченска бара до Враца”. През 2015 

г. е изготвен подробен устройствен план за трасе 33 км на тръбопровода, подлежащ на реконструкция. 

ПУП-ът е приет от Националния експертен съвет на МРРБ и одобрен със заповед на министъра на 

МРРБ. Внесен е работен проект за одобряване от МРРБ. 

Фазиране на проект "Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца". През първата фаза на проекта 

са изпълнени дейности на обща стойност  приблизително 41 млн.лв. или 36% от предвиденото по 

проекта. Изпълнените строително-монтажни работи включват дейности по 3 строителни договора, два 

от които за реконструкция на градската ВиК мрежа  (Етап 1 на стойност 18 млн. лв. и Етап 2, на 

стойност 9 млн. лв.) или общо 27 млн. лв. Договорът за  реконструкция на ПСОВ е на стойност  6,8 млн. 

лв. 

Изпълнени са дейности, съпътстващи строителството – строителен надзор по ФИДИК, одит по проекта, 

задължителни мерки за информация и публичност, техническа помощ, доставка на измервателни 

устройства и помпи; авторски надзор, изготвяне и процедиране на подробен устройствен план, 

работно проектиране – 7 млн. лв. 

Втората фаза на проекта е разчетена на 80 млн. лв. заедно с още 15 млн. лв. средства за обезщетения, 

което е 64% от стойността на проекта . 60%  или 47 млн. лв. е стойността на магистралния водопровод. 

Втората фаза включва: цялостно изпълнение реконструкцията на магистралните водопроводи  - 47 

млн. лв.; довършване реконструкцията на градската ВиК мрежа -  (Етап 1 за 12 млн. лв. и Етап 2 за още 

8 млн. лв.), или общо 20 млн. лв. За довършване реконструкция на ПСОВ са заложени 8 940 000 лв. 

 

Мярка 2.3.4. Подобряване МТБ на административни и публични сгради 

                                                      
1
 ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ. 
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В изпълнение на проект „В подготовка на следващия програмен период“, финансиран по ОПРР 2007-

2013 г. е изпълнен договор за изготвяне на технически паспорти на 17 общински сгради, енергийно 

обследване на същите и изготвяне на технически проекти за въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност на сградите – сградата на Младежкия дом, Регионалния исторически музей, Драматично-

кукления театър, Общината и редица училища и детски градини.   

В сградата на общинска администрация, след ремонт е изградена нова конферентна зала – за 

заседания на Общинския съвет, като тя може да се наема и от външни институции, организации и 

фирми. През 2015 година за втория етап на ремонта за строителни дейности по обновяването са 

вложени 16 855 лв. 

Реализиран е ремонта на  една от емблематичните сгради във Враца -  Старата къща на ул.“Търговска“  

(обща стойноср на СМР, строителен и авторски надзор -  100 007 лв.) Строена през 19 век, последната 

й рекострукция, преди тази е била през 1986 г. Повече от 15 г. сградата бе затворена и се нуждаеше от 

основен ремонт. Средствата за него бяха заделени в капиталовата програма на Община Враца за 2015 

г. Основният ремонт включва цялостен ремонт на покрива и фасадите. Реставрирана бе дограмата. 

Извършен бе вътрешен ремонт на стените, таваните, подовете и стълбищата. Подменени бяха 

компрометираните подови настилки и тавани. Поставена бе топлоизолация. Всички дървени 

конструкции и елементи бяха обработени със специални лакове срещу плесени. Пред сградата бе 

направен бетонов тротоар с улей за оттичане на дъждовните води и бе подредена нова настилка с 

каменни плочи. 

Осъществен е ремонт на покривите на къщи „Григорий Найденов“ и „Димитраки Хаджитошин“ в  

Етнографски комплекс - Враца на стойност 13 992 лв. и ремонт на Куртпашова кула на стойност 17 735 

лв.    

 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, 

качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване 

Приоритет 2.4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност 

Мярка 2.4.1. Стратегическо и  програмно осигуряване на опазването на околната среда 

Предприехме нужните действия по сигурността на гражданите при бедствия и аварии, укрепване на 

инфраструктурата. Направено е обследване на мостовите съоръжения на територията на община 

Враца (на стойност 10 000 лв.). През 2015 година за възстановяване последствията от наводненията 

през м. юли и август 2014 г. са осъществени аварийни ремонти на мостове, пътни настилки, улици, 

водостоци на обща стойност 1 157 550 лева.   

Контрол на замърсяванията на паркове, зелени площи и междублокови пространства: 

Няма избрана ефективна система за контрол на замърсяванията. Все още гражданите на гр.Враца и 

управителите на етажната собственост не участват ефективно в тази обща превантивна дейност. 

Почистванията на замърсяванията се осъществява чрез обществена поръчка за възлагане дейността на 

фирма изпълнител и с помощта на наетите по националната програма ”ОСПОЗ” под ръководството на 

звено към общинска администрация. 

В изпълнение на чл.6 от Наредба за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на 

територията на Община Враца, е в процес на издаване на скици с прилежащите площи, които трябва 

да се поддържат от собствениците и/или ползвателите на сградите. Същите ще бъдат връчени на 

ръководствата на етажната собственост за изпълнение. 

Озеленяване на ключови кръстовища в града: Ежегодно се извършва зацветяване на кръстовищата на 

града с налични тревни площи. При възможност се засаждат нискостеблени храсти. 
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Регулиране на трафика в града, посредством проект „зелена вълна” на светофарните уредби. 

Поради  ограничения в бюджета на Община Враца през 2015 год. не са осигурени средства за 

анализиране работата на наличните светофарни уредби, проектиране  и  актуализация.  

За облагородяване на междублоковите пространства през отчетната година е реализирано 

благоустрояване и текущ ремонт на пешеходни зони, площади, междублокови пространства, 

вертикални планировки, детски и спортни площадки и др., както следва: 

• Изкърпване тротоари и плочници пл.Хр.Ботев, Паркинг пред църква "Св.Николай", около ОББ 

АД, клон Враца 

• Вертикална планировка на ул."Илия Кръстеняков" № 6, 13-ет.блок 

• Изкърпване тротоари и плочници Поща, бул."Н.Войводов", Суми 

• Изкърпване настилка пл."Хр.Ботев" 

• "Вертикална планировка бл. 11, жк "Дъбника", гр.Враца 

• "Вертикална планировка блок Орбита 7, жк "Дъбника", гр.Враца 

• "Вертикална планировка блок Орбита 7, жк "Дъбника", гр.Враца 

• "Ремонт на пешеходен преход през жп линияна между кв.Металург и ЦГЧ", гр.Враца 

• "Ремонт на пешеходен преход през жп линияна между кв.Металург и ЦГЧ", гр.Враца 

• "Ремонт настилки Младежки дом", гр.Враца 

• "Вертикална плонировка бл."Орбита 5" , вх."А" и "Б"", гр.Враца 

• "Вертикална плонировка бл."Орбита 6" , вх."А" и "Б"", гр.Враца 

• "Ремонт вертикална планировка Данова къща", гр.Враца;"Паметна плоча на загиналите в 

антифашистката война-бул."Н.Войводов" 

• "Вертикална плонировка бл."Орбита 3" , вх."А" и "Б"", гр.Враца 

• "Вертикална плонировка бл."Орбита 4" , вх."А" и "Б"", гр.Враца 

• Направа тротоар от бетонови плочи до бл.7 ж.к. Дъбника гр.Враца 

• Ремонт ограда на спортна площадка при бл.36, ж.к. Дъбника гр.Враца 

 

Мярка 2.4.3. Управление на отпадъците 

Организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и през 2015 г. се извършва 

от общинското дружество “БКС-ВРАЦА” ЕООД, съгласно договор №У-256/18.12.2013 г. 

Събраните и извозени битови отпадъци през 2015 година са 15 755 т. В системата за организирано 

събиране и извозване на отпадъците са обхванати всички населени места от общината. През 

отчетната година системата се обслужва от 8 автомобила за сметосъбиране, като единият от тях се 

закупи през м. август на отчетната година. 

Честотата на сметосъбирането се извършва съгласно Заповед № 1661/09.10.2014 г. на Кмета на 

общината, като обслужването на контейнерите тип „Бобър” във всички райони на град Враца се 

запази ежедневно. За селата извозването е два пъти в месеца. 

През 2015 г. са закупени и предоставени на „БКС- Враца” ЕООД 250 бр. кофи, тип „Кука”, 25 бр. 

контейнери, тип „Бобър”. През годината за първи път се пристъпи към закупуването на резервни 

части за извършване на текущ ремонт на съществуващите контейнери за битови отпадъци, като:  

•  Ходови колела със спирачки – 308 бр.;  

•  Ходови колела без спирачки – 308 бр.;  

•  Капак комплект със страници и гума с две шини- 154 бр.;  

•  Комплект пружини (2 броя) – 154 комплекта;  

•  Втулка за пружина по т. 4- 500 бр.;  
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•  Болт М10 Х 80 по т. 5– 200 бр.;  

•  Болт комплект М 10 Х 20 – 1 600 бр. 

Също са закупени 40 броя градински кошчета за отпадъци и 8 броя за подмяна на площада пред 

сградата на Община Враца. С направените доставки през 2015 г. се извърши подмяна на стари и 

амортизирани съдове, текущ ремонт и разширяване на системата за сметосъбиране. 

През 2015 година не са изграждани нови улични джобове за контейнери тип „Бобър” на 

ремонтирани улични участъци. 

Пилотно за България, разположените през 2014 година на територията на града 10 броя контейнери 

за разделно събиране на текстилни отпадъци от домакинствата, се ползваха с голяма популярност и 

успех. Събирания отпадък от тях през 2015 година е 11,360 тона. 

На 06.03.2014 година влезе в експлоатация Сепариращата инсталация към РДНО. Същата има 

издадено Разрешение за ползване №СТ-05-611/01.04.2013 год. на ДНСК. 

Избрания изпълнител на услугата по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови 

отпадъци е „Екобулсорт” ЕАД, по договор № У-34/13.02.2014 год. със срок от 60 месеца. 

Икономическия анализ за периода до края на 2015 год. показва, че работата на инсталацията не 

покрива очакванията ни. 

През 2015 г. отпадъците се депонираха в клетка 2.1, която влезе в експлоатация от 09.10.2012 г., с 

обща площ 19,840 дка. През отчетната 2015г. в РДНО са постъпили 20 180 т. битови отпадъци от 

общини Враца и Мездра, като постъпилите отпадъци от община Враца са 15 755 т, а от община 

Мездра са 4 425 т. Влезлите на вход смесени битови отпадъци са преминали през сепарираща 

инсталация за предварително третиране. За периода 01.01.2015-31.12.2015 г., в инсталацията за 

сепариране на битови отпадъци, са отделени и предадени за рециклиране на юридически лица от 

страната както следва: 

•  Хартия и картон – 457,180 т 

•  Черни метали – 91,300 т 

•  Цветни метали – 15,820 т 

•  Пластмаси – 615 т 

•  Стъкло – 321,460 т 

•  RDF – 4097,140 т 

•  Негоден за обработка отпадък /обезвреден чрез депониране в кл. 2.1/– 14600,840 т 

•  В клетка 2.1 общо са депонирани 14749,410 т, разпределени по контрагенти: „Екобулсорт” 

ЕАД- 14600,840 т  

• „Чистота балкани”-88,360 т 

•  ЕТ ”Зоров-97“ -24,580 т 

•  ”БКО” ООД- 29,290 т  

•  ОП ”Чистота”Мездра -6,340 т  

От началото на експлоатацията на клетка 2.1, на 09.10.2012 до 31.12.2015 г., в същата са депонирани 

56878 т неопасни отпадъци. Към 31.12.2015 г. остатъчния капацитет на съоръжението е 108 433 т. 

По решение на общото събрание на Регионалното сдружение е сключен договор за доставка на 

товарен автомобил с мултилифт за транспортиране на сепарирани разделно събрани отпадъци. 

На този етап, продължава изхвърлянето на строителни и инертни отпадъци на съществуващото 

разтоварище за такъв тип отпадъци, точно до кв. Бистрец на гр. Враца. За отчетния период са приети 

1021,5 куб. м. строителни отпадъци, 1624 куб. м. земни маси и 100 куб. м. други неопасни. 
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Определен е терен за ново депо за инертни отпадъци и площадка за третиране на строителни 

отпадъци. Същото ще се проектира съгласно одобрен със заповед № 81/20.01.2014 год. ПУП (ПРЗ) на 

поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии в у.п.и. XXIII, кв. 36, м.”Солишова 

падина", с.Косталево, общ.Враца. В у.п.и. XXIII, кв.36, м. ”Солишова падина", с. Косталево, общ. 

Враца. са включени следните поземлени имоти : 

• имот 036023 в землището на с.Косталево с ЕКАТТЕ 38875;  площ- 27,801 дка; начин на трайно 

ползване „Кариера скала”. 

• имот 036024 в землището на с.Косталево с ЕКАТТЕ 38875;  площ- 45,000 дка; начин на трайно 

ползване „Други селскостопански територии”. 

През отчетната година се разгледа и одобри концесионния анализ. Предстои провеждане на 

процедура по отдаване на концесия. 

Към 31.12.2015 г. са обхванати в системата за разделно събиране с контейнери, цялото население от 

град Враца и четири села от общината по настоящ адрес по данни на ГРАО. Приема се, че един 

комплект контейнери ще обслужва 600 човека за гр. Враца. Чрез проекта, приоритетно са обхванати, 

местата с по-голяма гъстота на населението, търговските обекти от централни, главни и търговски 

улици, учебни заведения по списък с адреси предоставен от Общината. През м. юни 2015 година, 

разположихме контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в близките села Паволче, 

Челопек и Косталево.  Към 31.12.2015, на територията на общината има разположени и се обслужват 

общо 350 контейнера тип „Иглу" с обем 1.5 м
З
. 

•  114 сини пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 

•  117 жълти пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на пластмасови и 

метални отпадъци от опаковки; 

•  119 зелени пластмасови контейнера, тип „Иглу” с обем 1.5 м3 - за събиране на стъклени 

отпадъци от опаковки. 

Честота за месец на обслужване на съдовете за разделно събиране на територията на населените 

места в Общината се обслужват съгласно следния график: 

•  сини контейнери - два пъти месечно; 

•  жълти контейнери – два пъти месечно; 

•  зелени контейнери - един път месечно при запълване на обема поне 70 %. 

През 2015 година, количеството събрани отпадъци от опаковки е, както следва: Хартия – 34.499 т, 

Пластмаса – 40.166 т, Стъкло – 77.179 т. 

На територията на община Враца няма нерегламентирани сметища. През 2015 г. се почистваха 

установени нерегламентирано замърсени територии в град Враца. В другите населени места в 

общината не беше извършвано почистване, тъй като всяка година основно средствата, заделени за 

тази дейност се разходваха по селата без видим ефект от тези кампании. Безпроблемното 

изхвърляне в покрайнините на селата не престава. 

Сформирана е комисия със Заповед №1546/14.10.2015 година на Община Враца по проверка 

състоянието на речни корита, отводнителни канали, диги, свлачищни деформации, мостове, язовири 

и др. инфраструктурни съоръжения на територията на населените места. 

В процес на изпълнение са аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти на 

територията на населените места от община Враца, вследствие на наводненията през м. юли и август 

2014 година, на следните обекти: 
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Основен авариен ремонт на пешеходен мост на ул. Христо Ценов, с. Лиляче 

Основен авариен ремонт на транспортен мост на ул. Георги Димитров 

Основен авариен ремонт на мост на ул. Майор Пенков, с. Лиляче 

Основен авариен ремонт на мост при завод "Холсим", с. Бели извор 

Възстановяване на плочест водосток, с. Бели извор 

Възстановяване на водосток, с. Власатица 

Възстановяване на пътна настилка на ул. Св. св. Кирил и Методий, с. Горно Пещене 

Възстановяване на пътна настилка на ул. Дружба, с. Горно Пещене 

Възстановяване на пътна настилка на ул. Цеко Каменов, с. Горно Пещене 

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна настилка на ул. Люлин, с Горно Пещене 

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушен тръбен водосток ф 800, с. Горно Пещене 

Ремонт на крилна стена на мост на р. Скът, с. Горно Пещене 

Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на ул. Йордан Лютибродски, с Горно 

Пещене 

Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на ул. Васил Коларов, с Горно Пещене 

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна настилка на ул. Нено Георгиев, с Горно 

Пещене 

Възстановяване на метална пасарелка, с. Вировско 

Възстановяване на тръбен водосток ф 800, с. Вировско 

Основен авариен ремонт на транспортен мост (водосток) до гробище, с.  Мраморен 

Основен авариен ремонт на мостово съоръжение на входа на с. Мраморен 

Възстановяване на пешеходен мост, с. Голямо Пещене 

Възстановяване на ул. Елин Пелин, с. Голямо Пещене 

Възстановяване на ул. Иван Вазов, с. Голямо Пещене 

Възстановяване на ул. Васил Левски, с. Голямо Пещене 

Основен авариен ремонт на транспортно-мостово съоръжение - водосток, с. Оходен 

Основен авариен ремонт на транспортен мост -централен, с. Оходен 

Основен авариен ремонт на 2 бр. пешеходни мостове над р. Скът, с. Оходен 

Възстановяване на пешеходен мост на ул. Волга, с. Девене 

Възстановяване на пешеходен мост на ул.Тунджа, с. Девене 

Възстановяване на пешеходен мост на ул. Георги Димитров, с. Девене 

Възстановяване на мост 1 на ул. Родопи, с. Девене 

Възстановяване на мост 2 на ул. Родопи, с. Девене 

Възстановяване на настилка и мост на ул. Рила, с. Девене 

Възстановяване на настилка на ул. Георги Димитров и мост на ул. Георги Димитров 56, с. Девене 

Възстановяване на плочест водосток с отвор 6.5 м и дължина 6.00 м., с. Веслец 

Възстановяване на плочест водосток с отвор 3.5 м и дължина 6.00 м., с. Веслец 

Възстановяване на тръбен водосток, с. Веслец 

Възстановяване на парапет и метална пасарелка, с. Веслец 

Основен авариен ремонт на автомобилен мост, с. Косталево 

Основен авариен ремонт на пешеходен мост, с. Косталево 

Община Враца е включена в РОУКАВ Северен/Дунавски заедно с общини Видин, Монтана, Горна 

Оряховица, Добрич, Велико Търново, Свищов, Шумен, Силистра, Русе, Никопол, Плевен, Ловеч, 

Провадия, Габрово,Търговище, Севлиево, Мездра, Троян и Елена.      

Данни за превишаване установените норми на ФПЧ10 за територията на гр. Враца са регистрирани 

от непрекъснати измервания на автоматичната станция за имисионен контрол на въздуха–пункт за 
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мониторинг (ПМ) АИС ЖП Гара/гр.Враца (ГФ) на Националната система за мониторинг на околната 

среда (НСМОС). 

В тази връзка Община Враца е разработила и изпълнява „ПРОГРАМА за намаляване на нивата на 

ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община 

Враца за периода 2011 год. -2014 год.” (приета с Решение № 944 на Протокол № 72/19.04.2011 год. 

на Общински съвет Враца). 

С протокол № 87 от 18.09.2015 година, решение № 1125 се прие актуализация на „Програма за 

намаляване на нивата на фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и достигане на установените 

норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Враца за периода 2015-

2018г.” 

Оптимизиране на Транспортната схема на масовия обществен пътнически транспорт ( МОПТ) - Враца 

във всички нейни структурни елементи – линии, маршрути, спирки и разписания 

С наличните бройки автобуси е изминат общ пробег, както следва: вътрешноградски- 561 хил. км., 

междуселищни – 53 хил. км. Превозени пътници: вътрешноградски- 594 хил. бр., междуселищни – 

11 хил. бр. 

Продължават дейностите  по урегулиране на таксиметровия транспорт. Предпочитан и най-лесно 

достъпен си остава тролейбусния транспорт в град Враца. През 2015 г. техническа готовност на 

автопарка е  91 %, коефициента на използване на парка – 78 %, средно работни дни на технически 

изправен автобус – 26 дни / м., средна продължителност на работния ден – 8 часа, използване на 

пътническите места – 79 %, изпълнени тролейни линии - 42540 бр./ год. с обща еднопосочна 

дължина - 18 км. 

В град Враца е обособена „Синя зона“. Тя се обслужва през 2015 година средно от 18 служители в 

ОП „Паркинги и гаражи“. През 2015 година се запазва същото положение в разположението на 

зоните със заплащане на престоя. Потреблението им не е намаляло спрямо миналата година, а 

може да се отбележи завишаване на автомобилния трафик в централната част на града. 

Регулиране на трафика в града посредством проект „зелена вълна” на светофарните уредби  

Поради  ограничения в бюджета на Община Враца през 2015 год. не са осигурени средства за 

анализиране работата на наличните светофарни уредби, проектиране  и  актуализация. За 2016 

година също не са осигурени такива средства. 

 

Мярка 2.4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми 

енергийни източници. 

Оказваме методическа и експертна подкрепа на гражданите при реализация на проекти за енергийно 

обновяване на българските домове по схема „Подкрепа за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради”. 

Проект „В подкрепа за следващия програмен период”. Статус на проекта: изпълнен (14.01.2016 г.). 

Общата стойност на проекта е 412 хил.лв., 100 % бевъзмездна помощ. Общата цел е укрепване на 

проектния капацитет на Община Враца за успешно участие в изпълнението на ОПРР (Региони в растеж) 

за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове с цел устойчиво 

и интегрирано градско развитие на Враца, която е в съответствие с целта на Операция 5.3: 

„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР". 

В резултат на изпълнението на проекта са разработени инвестиционни проекти (project pipeline), с 
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които Община Враца - център на агломерационен ареал, ще има възможност да кандидатства за 

финансиране и реализиране на проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие. Готовите 

инвестиционни проекти ще бъдат насочени към подобряване на градската среда, интегрирания 

градски транспорт на Враца и устойчивото енергийно обновяване на общинската образователна, 

културна и социална инфраструктура в трите зони за въздействие по ИПГВР на града. Ключовите 

изпълнени дейности в проекта са: 

o Интегриран градски транспорт на Враца - пред-инвестиционно проучване - ПИП, Финансов 

анализ;  

o Изготвяне на работен проект за Интегриран градски транспорт на гр. Враца; 

o Изготвяне на работен проект за Реконструкция на централна пешеходна зона от ул. „Поп Сава 

Катрафилов” до площада при ж.п. гарата, в т.ч. и ул. Търговска; 

o Изготвяне на работен проект за Реконструкция на обществен парк Руски в ЦГЧ на гр. Враца; 

o Изготвяне на технически паспорта на  17 съществуващи общински сгради; 

o Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуващи общински  сгради; 

o Изготвяне на работни проекти за основен ремонт/реконструкция/обновяване на  17 общински 

сгради; 

o Изготвена Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите;  

o Издадени Разрешения за строеж по реда на чл. 148-156а от ЗУТ. 

Обекти, за които са изготвени инвестиционни проекти: Интегриран градски транспорт на гр. Враца, 

Централна пешеходна зона от ул.“ Поп Сава Катрафилов” до площада на жп гара, в т.ч. и ул. 

“Търговска”, Обществен парк “Руски”. 

Обекти на Културната инфраструктура: Регионален Исторически музей, Драматично - куклен театър, 

Община Враца, Концертна зала и регионална библиотека“ Христо Ботев”, Младежки дом. 

Обекти на Образователна инфраструктура: Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, 

ПМГ “Акад. Иван Ценов”, СОУ “Отец Паисий”, ЦДГ “Дъга”, ЦДГ “Щастливо детство”, ЦДГ “Европейчета”, 

ОДЗ “Единство, творчество, красота”, ОДЗ “Българче”, ОДЗ “Звънче”, ОДЗ “Зора”, ОДЗ “Радост”, ОДЗ 

“Знаме на мира”, ОДЗ „Детски свят”. 

В работните проекти за всички обекти са заложени принципи за: 

- оптимизиране, с оглед снижаване разходите по строителството и поддръжката на сградата; 

- използване на високотехнологични решения в архитектурно-строителната част и инсталациите. 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.1.: Образование, култура, квалификация и учене през целия живот 

Мярка 3.1.1.: Подобряване материално-техническата база на образованието и 

оптимизиране на неговата териториалната организация 

През 2015 г. са проектирани и разрешени за строеж: „Преустройство и промяна 

предназначението на сграда на бившето училище „Митрополит Константин” в център за 

работа с младежи в риск”; Параклиси в с. Оходен, с. Челопек и кв. Кулата, гр. Враца. 

Стремим се да подобрим условията в училища и ОДЗ чрез подготвяне на проекти, ремонтни 

дейности и оборудване. През 2015 година са осъществени: 

• ремонт тротоари ОДЗ "Единство, творчество, красота"( 6 152 лв.); 

• ремонт покрив ЦДГ "Вълшебница" (8 173 лв.); 

• актуализация на обследване за енергийна ефективност на СОУ "Н.Войводов" (2 500 

лв.); 
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• технически проект за подмяна на отоплителната инсталация и абонатната станция  

на СОУ "Н.Войводов" (2 400 лв.); 

• актуализация на енергийно обследване и технически проект за подмяна на 

абонатната станция  на НУ "Иван Вазов" (1 800 лв.); 

• внедряване на енерго-ефективни мерки на СОУ „Васил Кънчов”, гр. Враца”: външна 

топлоизолация на фасадни стени, обръщане около прозорци и врати, вътрешна 

топлоизолация на покривната плоча над физкултурен салон, топлинно изолиране на 

под (проект „Красива България“ – 279 950 лв, от които 178 712 лв. съфинансиране). 

 

Мярка 3.1.5.: Подобряване МТБ на културната инфраструктура  

Своевременно подпомагаме културните институции за подобряване на базата им и за 

по-качествен продукт, съхраняване и развитие на традициите. В тази насока е извършено: 

Своевременно подпомагаме културните институции за подобряване на базата им и за 

по-качествен продукт, съхраняване и развитие на традициите. В тази насока е извършено: 

• ремонт на Старата къща на ул. „Търговска” (СМР за 94 217 лв.); 

• ремонт на покривите на къщи „Григорий Найденов“ и „Димитраки Хаджитошин“ в  

Етнографски комплекс- Враца (13 992   лв.); 

• ремонт на Куртпашова кула (17 735 лв)..   

•  ремонт покрив и фасада комбинирана сграда (читалище, кметство и ДГ) с.Мраморен 

(110 000 лв.); 

• изграждане на параклис в кв.Кулата (14 550 лв.); 

•  изграждане на параклис в с. Оходен (30 727 лв.)   

• Паметник на Милин камък (19 992 лв.). 

В читалищата се работи за възстановяване и запазване на местните традиции и фолклор, 

както и привличане на младите хора към дейностите им. Община Враца осигури 

съфинансиране от 32 563 лв. за подмяна на дограма на Читалище "Развитие" по проект 

«Красива България» 2015 г. 

Изготвени са обследвания за енергийна ефективност на Община Враца и библиотеката, 

Драматично-куклен театър, Регионален исторически музей, Младежки дом по проект 

”Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през  следващия програмен период”. 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.2.: Социално обслужване на населението 

Мярка 3.2.1.: Повишаване качеството и ефективността на социалното обслужване 

Едни от най-сериозните проблеми на територията на Община Враца са свързани от една 

страна с натрупване на сериозни контингенти възрастно население в отделните население 

места, а от друга- със сравнително високи нива на безработица, включително младежка. Тези 

сериозни проблеми значително натоварват социалната система на общината, която 

осигурява необходимото социално обслужване на населението. Поради това, в рамките на 

този приоритет се търси повишаване на ефективността на социалното обслужване на 
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населението чрез следните основни мерки: 

Мярка 3.2.1. Повишаване качеството и ефективността на социалното обслужване. 

Мярка 3.2.2. Разширяване на предлаганите социални услуги (включително иновативни 

социални услуги) 

Утвърден е фонд в размер на 60 000 лв. за еднократно подпомагане с целева финансова 

помощ от 100 лв. за новородено дете, жител на Община Враца, и по 150 лв. за новородени 

близнаци.  

Продължава работата на утвърдения с Решение на Общински съвет Враца  Обществен съвет 

за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и 

упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване. 

В изпълнение на Закона за закрила на детето към Община Враца продължи дейността на 

Комисия за детето, която е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички 

деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на месната 

политика по закрила на детето. През 2015 г. беше изготвена и приета с Решение  № 1061 по 

протокол № 84 от 30.06.2015 г. на Общински съвет Враца, Програма за закрила на детето 

2015 г. на Община Враца. Приоритетните направления, върху които се работи през годината, 

са шест: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социалното включване на 

децата; Осигуряването на равен достъп до качествено образование и предучилищна 

подготовка на децата; Подобряване на тяхното здраве; Защита на децата от всякакви форми 

на злоупотреба, насилие и експлоатация; Създаване на механизми децата да вземат дейно 

участие в политиките, свързани с техните права и отговорности; Насърчаване участието им в 

различни инициативи за свободното време и развитие на техните творчески способности.  

Социалната политика в общината е съобразена с изискванията на Европейския съюз в 

областта на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. Основно 

социалните услуги се изпълняват от Звено „Майка и бебе”, Дом за стари хора „Зора”, Център 

за обществена подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница”, Дом за 

възрастни хора с умствена изостаналост, Наблюдавано жилище, Дом за медико-социални 

грижи за деца. 

Социалните услуги са разширени чрез реализирането на нови проекти. 

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа е увеличен с 10 места, като от 01.01.2015 

год. стартира нова услуга „Превенция на насилието”.  

Извършен е основен ремонт на покрива на Сграда Социални дейности ул.»Екз.Йосиф» (5 135  

лв.). 

Направена е хидроизолация покрив на Пенсионерски клуб с.Горно Пещене (3 529 лв.)    

Изградени са метални рампи за достъп на хора с увреждания в бл.3 вх.В ап.49 

ж.к.»Дъбника» (901 лв.) и на  ул».Ген.Вл.Заимов» №11 (2700 лв.).  

Закупен е специализиран автомобил за деца с уврежадения за ЦНСТ (14 800 лв.). 

Закупени са ДМА-Център за обществена подкрепа (собствени средства - 2 424 лв.).; ДМА - 

ДДЛРГ "Асен Златаров" (от дарения - 7 676  лв.); ДМА - Наблюдавано жилище (собствени 

срадства - 1 969   лв.).  
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Мярка 3.2.2.: Разширяване на предлаганите социални услуги (включително иновативни 

социални услуги) 

Изпълнението на мярката е свързано с изпълнение на проекти за предоставяне на 

разнообразни социални услуги, описании по-долу. 

• Приключи изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот”, който  се финансира 

чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – схема «Алтернативи» съгласно 

междуинституционално споразумение с Агенция за социално подпомагане, а от 

28.01.2015 до 24.04.2015 г. – чрез републиканския бюджет съгласно Постановление 

№ 4 от 15.01.2015 г. на Министерски съвет.  По проекта за 4 години и 4 месеца се 

осигури трудова заетост на трайно безработни лица в трудоспособна възраст, 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. През 2015 г. общо 86 потребители получиха 

социални услуги в домашна среда, предоставени от 84 лични асистенти. 

• На 24.04.2015 г. се сключи ново междуинституционално споразумение с Агенция за 

социално подпомагане за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" по схема 

«Нови алтернативи» на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. От стартирането 

на услугата «Личен асистент» 03.06.2015 г. е осигурена грижа на общо 100 потребители от 

101 лични асистенти, оказващи подкрепа на:   

o Хора с увреждания и невъзможност и ограничения за самообслужване; 

o Хора над 65 г. също с невъзможност и ограничения в обслужването; 

o Самотно живеещи тежко болни лица; 

o Семейства на деца с увреждания.  

Към 31.12.2015 г. проект "Нови възможности за грижа"  осигурява предоставянето на 

социалната услуга „Личен асистент” на 93-ма потребители,  в това число 14 деца, които се 

обгрижват в домашна среда от 91 лични асистенти, назначени на трудови договори за 

почасово предоставяне на социална услуга, до приключване на проектните дейности - 

29.02.2016 г. Екипа по проекта извършва ежемесечен вътрешен контрол за качеството на 

предлаганата услуга в домовете на потребителите, като се отчита удовлетвореност от 

предоставяната грижа и подкрепа. В хода наизпълнение на проектните дейности са 

организирани две обучения (въвеждащо и поддържащо) на личните асистенти.    

� На 10.07.2015 г. Община Враца кандидатства с проектно предложение „Предоставяне на 

интегрирани социално-здравни услуги в община Враца”, финансиран чрез 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. На 18.12.2015 г. е 

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проекта. Неговата обща цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които са в риск от социално 

изключване. Проектните дейности надграждат изпълнения в периода 01.01.2013 – 

30.04.2014 проект на Община Враца по схема „Помощ в дома”, чрез който общинско 

предприятие „Социални дейности” разшири дейността си, създавайки Звено за социални 

услуги в домашна среда. Настоящият проект по процедура „Независим живот” надгражда 

постигнатото, като Звеното се преобразува в Център за почасово предоставяне на услуги 

за социално включване в общността и в домашна среда (Центъра), където ще се 

предоставят интегрирани междусекторни услуги. Бюджетът на проектното предложение е 

499 998 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 21 месеца с партньорското участие на 
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Сдружение “Нов път”, като първите три месеца са планирани за изработване на 

Mетодология за дейността на Центъра, осъществяване на информационна кампания, 

подбор на потребители след направена от външни експерти оценка на потребностите, 

подбор и обучение на персонала, който ще предоставя интегрираните социални услуги; 18 

месеца ще продължи предоставянето на самите услуги по проекта. Първоначално те ще 

се получават от 18 души (9 ще имат личен асистент, 9 - домашен помощник), а след 

приключването на проект „Нови възможности за грижа”  по схема „Нови алтернативи” след 

процедура за оценка и подбор в настоящия проект ще се включат още 93 потребители (6 

ще имат личен асистент, 87-домашен помощник). Услугата „Личен асистент” ще се 

предоставя до 80 часа месечно за 1 потребител, а в зависимост от индивидуалните 

планове, 1 домашен помощник ще предоставя услуги на средно 3 потребители. За да се 

отговори на комплексните потребности, Центърът ще предоставя и здравни услуги, 

осъществявани в дома или в Центъра (смяна на превръзка, поставяне на инжекция, 

проследяване на жизнени показатели, поставяне на инсулин/катетър, обработка на рани 

от диабет, декубитус и др.) и рехабилитационни услуги, включващи раздвижване в 

домашна среда и консултиране как да се осъществява превенция на поява на рани от 

залежаване.Освен това, с цел подпомагане процеса на социално включване, ще се 

осъществяват психологически и педагогически консултации. Като резултат 111 хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще са подобрили своето 

качество на живот чрез получаване на подкрепа и предоставяне на почасови социални и 

здравни услуги. Община Враца като доставчик на социални услуги ще създаде 

мултидисциплинарен екип от 55 специалисти и ще разшири обхвата на дейността си, в 

отговор на нарастващото през годините търсене на социални услуги в домашна среда. 

• По проект „СТИМУЛ” е изграден и цялостно обзаведен Общностен център за деца и 

семейства - кабинет за здравна консултация, зала за сензорна терапия, зала за 

кинезитерапия и рехабилитация. По проекта са реализирани следните услуги:   

o „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, чрез създаване на 1 група за 

лятно училище на 14 деца, на които предстои постъпване в първи клас. 

Посещавайки лятното училище, децата имаха възможност да доразвият или 

съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в 

училище.Основните дейности целяха преодоляване на затруднения в изучаването 

на български език, по-успешно адаптиране към училищната среда и мотивиране на 

родителите децата им да имат равен старт при постъпване в училище.  

o „Здравна консултация за деца”- стартира от 01.10.2014 г. Наети са 7 консултанта- 

двама педиатри, две медицински сестри, двама медиатори и стоматолог. 

Извършени са прегледи на приблизително 230 деца от целевата група.  

o „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна 

интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с 

увреждания”. Наети за екипа за 6 бр. консултанти – социален работник, психолог, 

медиатор, кинезитерапевт/рехабилитатор, педиатър, специален педагог. 

o Висока оценка за изпълнението на проект „СТИМУЛ – социални, трайно 

интегрирани, местни услуги за личността” на Община Враца даде постоянният 

представител на Световната банка в България Тони Томпсън. Проектът на Враца е 

в значително по-напреднала фаза от другите, екипът се справя по-добре, 

отколкото в други части на страната. Сформирането на добър и стабилен във 
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времето екип, добрата работа между екипа, кмета и цялата Община от една 

страна и прекрасното сътрудничество с колегите от МТСП от друга. 

o Общностният център във Враца разполага с 10 специализирани кабинета, които са 

в помощ на деца и семейства от уязвими групи и общности в риск. Проектът 

„СТИМУЛ – социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на Община 

Враца е на стойност 1 084 801 лв. Проекта се управлява от Дирекция „ЗСМД”. 

o След приключване на проектните дейности на 30.09.2015 г. Община Враца 

предвижда осигуряване на устойчивост, чрез разкриване на услугата „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“ – делегирана от държавата дейност. 

• Продължи изпълнението на Проект „И аз имам семейство” по Схема за безвъзмездна 

финансова помощ: „Приеми ме”, финансирана от ОП „РЧР 2007-2013” съгласно подписано 

Между институционално рамково  споразумение  за партньорство между Агенция за 

социално подпомагане, чрез  Дирекция ”Закрила на детето” София  и Община Враца  за  

изпълнение на Проекта. Приемната грижа е ключова важна социална услуга, тъй като 

само  тя предоставя изцяло модел на семейна грижа в условия и по начина на 

функциониране на семейния модел, което е от изключително значение за правилното 

развитие на детето.Обучени са 33 професионални приемни семейства. С всички 

утвърдени приемни семейства се извършват индивидуални обучения и групи за 

самопомощ, с цел подкрепа за качествена приема грижа.  

Община Враца е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално 

подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта . Процедура BG05M9OP001-

2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и 

допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – 

„Приеми ме“  по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, На 01.12.2015 г. 

между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане 

е сключен договор по процедура „Приеми ме 2015“. Срокът на проекта е до 2018 г. 

Утвърдените в  рамките на проект „И аз имам семейство"  приемни родители ще могат да 

преминат към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените 

деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на 

настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в 

специализирана институция за деца.  Новият проект ще затвърди предоставянето на 

услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в 

семейна среда. 

• Проект „Защитено жилище и Дневен център за лица с психични разстройства” 

Проектът е свързан с разкриването на Защитено жилище за лица с психични 

разстройства и Дневен център за лица с психични разстройства с общ капацитет 20 лица, 

с физически увреждания и умствена изостаналост, и предоставянето на разнообразни 

услуги за лична помощ и в подкрепа на социалното включване. По проекта са назначени 4 

специалисти и 1 общ управител. Специалистите са психолог, двама трудотерапевти, 

медицинска сестра, двама социални работници, артерапевт и рехабилитатор. 

Проектът е с изключително значение за жителите на община Враца, тъй като дейностите 

по него подкрепят процеса на деинституционализация на лица с психични разстройства, 

физически увреждания и умствена изостаналост, каквито в територията на Враца до 

момента не са реализирани. Разкриването на услугите "Защитено жилище" и "Дневен 
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център" допринесе за създаването на устойчив модел за осигуряване на достоен живот на 

хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от 

социална изолация. От тях се възползваха общо 20 човека, на възраст над 18 години, с 

психични разстройства, физически увреждания и умствена изостаналост, които чакат за 

настаняване в специализирани институции. За дневния център можеха да кандидатстват 

жители на община Враца, а за защитеното жилище - от цялата страна.  

През 2015 г. продължи предоставянето на услугите „Защитено жилище за лица с психични 

разстройства”- с капацитет 10 потребители и „Дневен център за лица с физически 

увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост” с капацитет 10 

потребители, които от 01.12.2014 г.  са държавно делегирани социални услуги. Към 

момента, капацитета е запълнен, като през отчетния период общият брой на лицата 

ползвали услугите на Защитеното жилище е 14 човека и Дневния център - 14 човека. 

Всеки от напускащите услугата са се връща към живот в обичайната си семейна среда. 

През годината  дейността на Защитеното жилище и Дневен център  е насочена основно 

към създаване на сигурна и подкрепяща среда, както и изграждане на взаимоотношения 

между потребителите, основани на толерантност и разбирателство, ежедневно обучение 

в битови умения, подкрепа в личностното развитие и социалните контакти, наставления и 

работа по обогатяване на социалните компетентности и повишаване качеството им на 

живот.  

• Проект „Шанс за деца и младежи от дома” - разкрити са три Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет общо 42 потребители и 

Преходно жилище с капацитет 8 потребители, в които работят 55 лица - квалифициран 

персонал. Чрез него се  продължава политиката на местната власт за постигане на 

устойчиво развитие и за създаване на съвременни условия за развитие на социалните 

услуги. Самите три Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище са 

изградени и оборудвани по проект „ИСКРА – Иновативен социален комплекс от 

резидентни алтернативи“, финансиран чрез ОП“Регионално развитие“, който приключи 

през м.февруари 2014 г. Проект „Шанс за деца и младежи от дома”  се изпълни в периода 

01.05.2014 – 31.10.2015 г.и 01.11.2015 г. продължава като държавно делегирана дейност. 

• На територията на Община Враца продължава да се реализира социалната услуга 

„Обществени трапезарии”, финансирана от Фонд „Социална закрила” с предоставяне на 

топъл обяд на  социално слаби лица. 

Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в 

община Враца. Услугата предвижда ежемесечно контролиране на статуса на 

ползвателите, чрез съответните дирекции по компетенции. От услугата се възползват 120 

деца и лица, от следните целеви групи: 

o Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания 

минимален доход; 

o Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

o Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за 

осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; 

o Скитащи и бездомни лица и деца. 
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Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – 

изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”. 

Стойността на проекта е близо 1 млн. евро, като финансирането е на 100 % грант. 

Финансирането е по т.нар. „Норвежки механизъм” – европейското икономическо пространство 

2007 – 2013, с управляващ орган Министерството на образованието и науката. Проектът 

предвижда изграждането на модерен Младежки център в сградата на бившето основно 

училище „Митрополит Константин”, която ще бъде изцяло обновена. Това е един 

изключително важен проект. Враца е сред петте общини в България, чиито проекти бяха 

одобрени. Проектът ще се реализира в бившето училище, чиято сграда пустее от години”. 

Дейностите по проекта предвиждат целенасочени действия към младежи, отпаднали или 

застрашени от отпадане от училище и техните родители. Ще се провеждат консултации от 

учители за наваксване на пропуснатия учебен материал. Ще бъдат планирани също различни 

инициативи, които да помогнат за социалното им включване. В Младежкия център ще работят 

педагози, психолог, социален работник, медицинско лице, ромски медиатори и младежки 

работници.    

Цел на проекта: Осъществяване на ефективни и ефикасни мерки, насочени към уязвими 

групи на деца и младежи в риск. 

Специфични цели: 

� Подобряване на условията за равен достъп до образование, обучение и труд; 

� Засилване на мотивацията за включване на деца и родители от етническите 

малцинства; 

� Провеждане на допълнителни занимания с деца и младежи от етническите 

малцинства; 

� Привличане на родителите в процеса на образователна, социална и трудова 

реализация на децата и учениците. 

� Подобряване на физическата средата, в която протича процеса на интеграция; 

� Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни 

инициативи; 

� Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към 

младежите в риск; 

� Разработване на стратегически документ - Програма за интеграция на младежите в 

неравностойно положение 

Основни дейности: 

� Изпълнение на строително-ремонтни дейности в Младежки център  

� Доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център 

� Организиране на информационни форуми с участие на заинтересованите страни 

Подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа 

� Допълнителна образователна подготовка на децата и младежите в неравностойно 

положение, в това число и роми 

� Формиране на „Клубове по интереси” и провеждане на извънкласни занимания в 

различни области 

� Организиране на съвместни инициативи за взаимно опознаване на разнообразието в 

културите и традициите, чрез съвместно провеждане на традиционни за различните 

етноси прояви 
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� Разработване на Програма за социална интеграция на деца и младежи в 

неравностойно положение на територията на община Враца за периода 2014-2020 г 

Проектът е в процес на изпълнение. Сформиран е екип за изпълнението му. 

Продължителност – 30 месеца. Срок – 2014 – 2016 г. 

 

Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината 

Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване 

Мярка 3.3.1.: Подобряване материално техническата база на здравеопазването в 

общината 

Здравеопазването е една от критичните услуги, от която пряко зависи качеството на живот и 

миграционната подвижност на населението, а оттам и цялостното развитие на дадена 

територия. Секторът „Здравеопазване“ е със сериозни проблеми не само на местно, но и на 

национално ниво, като все още се търси оптималният модел на финансиране и 

функциониране на здравната система. Конкретно на територията на Община Враца, 

основните проблеми на здравеопазването са адресирани чрез следните основни мерки: 

Мярка 3.3.1: Подобряване материално техническата база на здравеопазването в 

общината.  

Мярка 3.3.2. Подобряване обслужването на населението. 

Мярка 3.3.3. Подобряване ефективността на здравеопазването. 

Болничната медицинска помощ се осъществява от общински лечебни  заведения  - търговски 

дружества със 100 % общинско участие: 

ο „Комплексен онкологичен център-Враца“ ЕООД; 

ο „Център за психично здраве-Враца“ ЕООД; 

ο „Център за кожно-венерически заболявания-Враца“ ЕООД; 

ο „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 

заболявания-Враца“ ЕООД. 

«Медико-техническата лаборатория по зъбопротезиране–Враца» ЕООД е оборудвана със 

съвременна апаратура от водещи европейски фирми и е от малкото в страната, предлагащи 

позлатяване на метални скелети за протези по оригинална технология. През 2014 г. са 

извършени ремонти на обща стойност 26 хил. лв. от бюджета на Община Враца. В пет стаи от 

бившата Стоматологична поликлиника, в които е настанена лабораторията, е направена 

цялостна подмяна на дограмата и подовите настилки, цялостен вътрешен ремонт. 

Помещенията са газифицирани.   

ДКЦ I е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, търговско дружество със 

100% общинско участие. Освен финансирането от Бюджета на НЗОК за медико-диагностични 

дейности, Дружеството се подпома финансово и от Бюджета на Община Враца.  

През 2015 година е изграден нов здравен кабинет в с.Девене на обща стойност 40 020 лв.  

В ДКЦ №2 Враца е направена хидроизолация покрив високо тяло (19 209 лв. от постъпления 

от продажба на ОНА и други собствени средства). 

В кв.Кулата е направен ремонт на дарена къща, пригодена за лекарски кабинет (30 999 лв.) 

Закупен е биохимичен апарат и тръба за рентгенов апарат за Специализирана болница за 
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активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Враца ЕООД (25 000 лв. - целеви 

средства от ЦБ). 

Мярка 3.3.2.: Подобряване обслужването на населението 

Общинското здравеопазване е вид здравна система, представляваща съвкупност от 

институции, звена и дейности, насочени към опазване живота и здравето на населението, 

формиране и повишаване на здравната култура, лечение и рехабилитация на социално 

значими заболявания, както и оценка на ефективността от здравните грижи.  

Общинската здравна политика е формирана на базата на цялостен и задълбочен анализ на 

състоянието на основните детерминанти на здравето: икономическо равнище, равнище на 

бедност и социална изолация, образование, начин на живот, хранене, фактори на средата, 

достъп до здравна помощ, ресурси за здравеопазване, квалификацията и техническата 

осигуреност с персонал, организацията и управлението на лечебните заведения.  

Дефинирането на здравните рискове в Община Враца е важна управленска задача, защото те 

са в основата на социално значимите заболявания и най-често са резултат от хроничното или 

комбинирано въздействие на голям брой поведенчески, биологични и психо-социални 

нездравословни фактори. 

В основата на провеждането на национални и регионални здравни политики, съществуващата 

мрежа от лечебни заведения в Община Враца и действащите национални здравни 

приоритети: профилактика на социално значимите и всички други заболявания, преодоляване 

на тежката демографска криза и финансово оздравяване на лечебните заведения, 

Общинската политика в дългосрочен план очертава три основни цели:  

� Гарантиране на социално справедлив достъп до различни нива на интегрирана 

медицинска помощ в общината при спазване на националните здравни стандарти и 

при ангажимент от страна на общината за осигуряване с достатъчно обем медицински 

услуги за уязвимите групи от населението. 

� Обособяване на здравните потребности, превенция и профилактика на 

подрастващите, като общински здравен приоритет с гарантиран държавен и общински 

ангажимент за тяхното обслужване. 

� Финансово стабилизиране на общинските лечебни заведения, поетапно обновяване 

на материално – техническата база и постигане на ниво, на предоставяната 

медицинска помощ, съпоставимо с европейските стандарти. 

Основните стратегически документи, определящи приоритетите, мерките и дейностите за 

постигане на високо качество на здравеопазване са: 

I. На национално ниво 

- Закон за здравето; 

- Национална здравна стратегия 2014-2020; 

- Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България; 

- Национална програма за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани 

инфекции в РБългария; 

- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020; 

- Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 

етнически малцинства 2005-2015 г. 

II. На местно ниво 

- Управленска програма на Община Враца 2011-2015 г.; 

- Общинска програма за закрила на детето 2014 г.; 
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- Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация 2012 – 2014 г. 

Обособените рискови групи в Община Враца са: 

-    Детското население до 1 год. (особено в населението от ромски етнос); 

- Подрастващите и учащите със здравните им проблеми, свързани с 

нездравословното хранене, ниската двигателна активност, зависимости и рисково сексуално 

поведение; 

• Женското население във фертилна възраст - за профилактика на 

репродуктивното здраве; 

• Лицата със загубена трудоспособност, чието състояние изисква 

продължителни и скъпо струващи здравни дейности и лекарства; 

• Възрастните хора - с техните здравни, социални и икономически проблеми. 

Задълженията на Общината, свързани със здравеопазването, се разглеждат в два аспекта: 

1. Отговорност пред общността за здравната й сигурност. Привличане на общественото 

внимание и усилие за решаване на местните здравни проблеми. 

2. Осъществяване на правомощията за териториално администриране и контрол на 

обществените процеси, включително тези свързани със здравната система на 

общината. 

В „Училищно и детско здравеопазване“. През 2015 г. функционират 38 броя Здравни 

кабинети в детски градини и училища, в които работят 49 медицински специалисти с 

образователно - квалификационна степен „бакалавър” на специалностите „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Основните дейности, реализирани от професионалистите по здравни 

грижи са свързани с профилактика на социално значими заболявания, заразните и паразитни 

болести, вредните навици, зависимостите, СПИН и сексуално предавани инфекции, промоция 

на здравето, здравословно хранене, повишаване на здравната култура и  оказване на спешна 

долекарска помощ до пристигане на екип от ЦСМП. Средногодишният брой обслужвани деца 

и ученици през 2015 г. е повече от 10 000. 

Основните цели, поставени за реализиране от работещите в „Училищно и детско 

здравеопазване“ през 2015 г. са: 

• Повишаване обхвата на имунизирани деца от детските заведения и училища на 

общината, съгласно Имунизационния календар на РБългария, с фокус деца от ромския 

етнос и предотвратяване на епидемични взривове. 

• Постигане максимален обхват на деца с извършени профилактични прегледи от ОПЛ и 

регистриране в здравно-профилактични карти. 

• Намаляване на рисковите фактори за здравето на подрастващите, чрез осигуряване на 

здравословно хранене и активен двигателен режим, превенция на злоупотребата с 

алкохол, психо-активни вещества и тютюнопушене, рисково сексуално поведение. 

В детските заведения и училищата на общината 98% от редовно посещаващите деца и 

ученици са с изискуемия имунизационен статус. Изготвени са и предадени в РЗИ – Враца 

анализи за имунизациите от всяко детско и учебно заведение. 

В условията на балансиран бюджет и при спазване на добра финансова дисциплина, през 

2015 г. за всички здравни кабинети бяха създадени условия за отлично функциониране и 

оказване на качествена медицинска грижа: 

 - оборудване с медикаменти, дезинфектанти, санитарни и превързочни материали; 
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- медицинска документация, канцеларски материали и консумативи. 

И през 2015 г. усилията на общинското ръководство и експертите по здравеопазване, 

работещи в общината, бяха насочени към постигане и утвърждаване модела на висока 

корпоративна социална отговорност от страна на работодателя. Продължи изпълнението на 

постигнатите договорености в Колективния трудов договор между кмета на община Враца и 

работещите в Училищно и детско здравеопазване. За всички медицински специалисти е 

сключена застраховка „Професионална отговорност“.  

През 2015 г. трите общински Детски ясли, осигуриха високо качество на грижа в 

отглеждането и възпитанието на средно 245 деца от 3 месеца до 3 години.  Детските кухни 

към тях осигуриха здравословна храна не само за децата от яслите, но и за средно 540 деца 

на възраст от 10 месеца до 3 годишна възраст, които не посещават детски заведения и се 

отглеждат в домашна среда. Общата численост на персонала в детските ясли и детските 

кухни е 84, от които 32 са професионалистите по здравни грижи – медицински сестри и 

акушерки.  

Основните задачи, стоящи пред ръководствата и персонала на Детските ясли са: 

• Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на 

децата; 

• Здравословно и рационално хранене; 

• Повишаване квалификацията на работещите; 

• Въвеждане на нови модели на възпитателна работа и обогатяване на 

материалната база и дидактичните пособия и материали. 

Предвидените средства в Бюджета за 2015 г. на Детски ясли и ефективното им управление и 

разходване позволи създаването на уютна атмосфера за децата, здравословна среда, 

отговаряща на нормативните изисквания и утвърждаваща Детските ясли като институция, 

предоставяща качествени здравни и възпитателни грижи.  

Осигурено е здравословно хранене на децата, съобразено с нормативната уредба, 

регламентираща храненето при деца от 0 до 3 г., осъществява се ежедневен контрол на 

качеството на хранителните продукти и приготвената готова храна. 

През 2015 г. в Община Враца функционират 12 Обединени детски заведения с 18 яслени 

групи, в които 51 медицински сестри осъществяват  дневна грижа за отглеждане и 

възпитание средногодишно на 350 деца от 10 месеца до 3 години. Основните постижения на 

работещите в яслените групи медицински специалисти са:  

ο намаляване процента на заболеваемост при децата, благодарение на осигуряване 

на здравословна среда, провеждане на закалителни процедури през всички сезони на 

годината и активен двигателен режим; 

ο осигуряване на здравословно хранене, съобразено с възрастовите  и 

индивидуални особености  на всяко дете; 

ο повишаване ангажираността на родителите към процеса на отглеждане и 

възпитание на децата, чрез активното им включване в мероприятията и дейностите, 

провеждани в яслените групи; 

ο реализиране на Национални и регионални проекти, касаещи най-ранната детска 

възраст и въвеждане на съвременен модел на отглеждане и възпитание на децата от 

1 до 3 г. – изготвени портфолиа на всички деца, активно проследяване на нервно-
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психическото развитие, ранно откриване на отклонения от развитието, провеждане на 

корекционни мерки за въздействие. 

 

Мярка 3.3.3.: Подобряване ефективността на здравеопазването чрез превенция и 

профилактика 

Създадена е отлична система на организация на работа, изградена изцяло на основата на 

адекватното планиране, изпълнение и отчет на извършените дейности. Основен акцент при 

изпълнение на целите и задачите, поставени пред медицинските специалисти е изготвяне на 

последващ анализ на свършената работа и постигнатите резултати, доказателство за което 

са въведените индикатори за успех, надлежно отчетени със съответните придружаващи 

документи – анализи, доклади, протоколи, удостоверения, сертификати и др.  

На територията на детските и учебни заведения се реализират всички Национални програми, 

касаещи физическото и психическото здраве на децата и учениците.  

За намаляване риска от наднормено тегло и последващо развитие на ендокринни и 

сърдечно-съдови заболявания, в общинските детски заведения и училища е осигурено 

здравословно хранене, съобразено с нормите и изискванията на възрастовите особености и 

медицинската наука и практика. Ежемесечно се извършва контрол за стриктно спазване на 

въведеното единно сезонно меню, като резултатите показват повишена ангажираност и 

отговорност за недопускане на злоупотреби по отношение на вида и качеството на храната, 

технологичната обработка и анализ на удовлетвореността. Ежедневният контрол от страна на 

медицинските специалисти и спазването на санитарно-хигиенните норми и добрите практики 

на въведената Система за управление безопасността на храните и контрол на критичните 

точки, не допуснаха през 2015 г. възникването на хранителни отравяния и алергии. 

По отношение на детското здравеопазване се постигна значително намаляване на 

заболеваемостта от остри заразни заболявания, благодарение на правилното провеждане на 

закалителните процедури, стриктен контрол на факторите на средата в детските ясли, 

провеждане на правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация и редица други 

профилактични мероприятия. 

Проект «Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура на 

територията на община Враца». Проектът е подготвен, одобрен и финансиран през 2013 г. 

по ОП „Развитие на сектор Рибарство 2007-2013”. Бюджет на проекта 486 963 лв. Проектът 

ще приключи на 27.01.2015 г. Резултатите от проекта са: повишаване информираността 

относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и 

аквакултура; акцентиране върху ползите от употребата на продукти от риба и аквакултури и 

подобряване пазара на промотираните продукти.  

Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа”, Схема „Училищен плод” -  

учебна 2013/2014/2015 година. Община Враца подготвя проектни предложения по НП 

„Оптимизиране на училищната мрежа”, схема „Училищен плод”, на стойност около 65 хил. лв. 

за година. Проектът има за цел да осигури равен достъп на всички деца в детските градини 

до качествена храна. По проекта децата в ЦДГ и ОДЗ получават два пъти седмично плод или 

зеленчук по график, със средства на европейски фондове. Проектът се изпълнява на 

територията на 17 детски градини и техните филиали. Продължителността е 7 месеца – от 

01.11 – 31.05. всяка година. 
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Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и 

подобряване обслужването на гражданите и бизнеса 

Приоритет 4.1.: Повишаване на административния капацитет на администрацията 

Мярка 4.1.1.: Обучение и усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията 

Ценен ресурс в общинската администрация са добрите експерти и специалисти, които 

ежедневно обслужват гражданите, влагат професионализма си за реализиране на общите ни 

цели. 

През 2015 година продължи стартиралото края на 2014 година административно обслужване 

на гражданите от квартал „Дъбника” чрез създаване на две отдалечени работни места и 

предоставяне на 14 вида услуги по гражданско състояние. Постепенно ще въведем нови 

услуги и ще разширим обхвата на административното обслужване на гражданите в най–

големия квартал на града. 

Динамиката в публичната сфера изисква системно обучение и повишаване на 

квалификацията на служителите чрез планови и специализирани обучения в Института по 

публична администрация, Регионалните асоциации и други институции. 

В периода от 01.09.2014 г. до 01.06.2015 г. община Враца изпълни проект „КОДЕКС – 

Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество“. 

финансиран по оперативна програма „Административен капацитет“. 

Организирани и провеждани са обучения от каталога на Института за публична 

администрация /ИПА/ като 5-ма служители от община Враца са участвали в обучение по 

„Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация /CAF/ – прилагане на 

европейския опит и практика в България” (УА-9); 3-ма служители на община Враца - в 

обучение по „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация” (ОПА-1)  

С проекта бе повишена квалификацията и компетентността на служителите в общината за по-

ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Най-масово бе обучението по 

екипен коучинг за управление на промяната, което обхвана 80 експерти. Стойността на 

проекта е 49 719 лв. 

Проект „Областен информационен (ОБИ) Център Враца”. По ОП „Техническа помощ” 

Община Враца изпълни проект за „Изграждане и функциониране на Областен 

информационен (ОБИ) Център Враца”. Той е един от 27-те центъра в Република България 

предоставя информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите 

възможности в България. Чрез проекта се цели „по-нататъшно усъвършенстване на 

координацията, контрола, прилагането и оценката на структурните фондове (СКФ) и 

Кохезионния фонд  в България за периода 2007-2013 г.”  

В резултат на проекта се постигна укрепване на необходимия капацитет в Област Враца и 

създаване на структура на централната и местна администрация, участваща в  усвояването 

на средства от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността на 

обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в областта, за подобряване на 

условията, насърчаващи растежа и заетостта, на качеството на инвестициите в материални и 

човешки ресурси, на развитието на нововъведенията и информирането на обществото, на 

опазването и подобряването на околната среда, както и на административната ефикасност в 

България. 

Общата стойност на проекта е 483 хил.лв., а продължителността – 47 месеца. 
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Функционирането на Областния информационен център – Враца не е прекъсвало след края 

на проекта – 12.12.2015 г.. Осигури се приемственост, като чрез подадения на 21.12.2015 г. 

проект “Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца” по ОП “Добро управление”, процедура 

BG05SFOP001-4.001  „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове“ се постига непрекъснатост на проектните дейности.На 24.02.2016 

г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на новия проект, 

като утвърденият бюджет е 315 хил. лв, а периодът за неговото реализиране е 13.12.2015 – 

31.12.2018 г. По проекта се предоставят услуги на общините от област Враца, гражданите и 

бизнеса. Екипът на центъра предоставя информация на потенциалните бенефициенти за 

Структурните и Кохезионния фонд,  Споразумението за партньорство, възможностите за 

кандидатстване и документи по открити процедури по оперативните програми, осигуряване на 

отговори на въпроси на място, по телефон и по електронна поща, подготовка и предоставяне 

на информация до медии, набиране на добри практики, новият програмен период 2014-2020, 

подготовка на база данни. 

Мярка 4.1.2.: Създаване на партньорства и обмен на добри практики 

Община Враца работи по няколко международни проекта, в партньорство със страни от ЕС и 

чрез тях представя Враца в Европа, пред различни общини от съюза, участва във 

формирането и изготвянето на политики, изучава опита на по-добрите, популяризира своята 

територия пред страните от ЕС. Това са проектите: 

5) Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR STUDENT” 

7) За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на 

устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца ” 

6) FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в 

семействата” 

Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR STUDENT”. Проектът е 

разработен през 2012 г., а старта на дейностите е от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г. Стойността 

му е 12 344 евро, 100 % грант. Главната цел е укрепване на връзката между местните власти, 

гражданското общество, образователните институции с цел насърчаване съгласуваността на 

обществените образователни политики с устойчивите процеси на човешкото развитие. 

Специфични цели: 

o Утвърждаване ролята на местните власти като катализатор за устойчиви промени в 

техните общности чрез укрепване на техния капацитет за насърчаване на дейности за 

развитие на образованието. 

o Насърчаване включването на ученици от начални и средни училища като активно 

гражданство и в развитието на ангажиращо образование. 

o По-ефективно сътрудничество, засилване на съвместните действия и улесняване на 

структурния диалог между мрежите на гражданското общество и местните власти, в 

рамките на техните организации и с европейските институции. 

Водеща организация: FAMSI-Испания. Партньори: FELCOS-Италия, Фондация „Пайдея”-

България, IN LOCO-Португалия, APEL -Румъния, FPMCI-Италия, Caritas- Румъния, Община 

Враца, Община Димитровград, Община Sao Bras de Alportel-Португалия, Окръг Vukovar-

Strijem-Хърватия, Institute for self government-Хърватия, Асоциация на общините в Румъния. 

Проекта се изпълнява от дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм”. 
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Основни дейности: 

ο Изпълнение на пилотен образователен модул чрез предварително обучени учители по 

различни предмети в избрани начални и средни училища и обмяна на DEAR опит сред 

образователни институции и учители. 

ο Прилагане на DEAR  дейности за ученици в начални и основни у-ща. 

ο Осведомителни конференции и материали, които да разпространят резултатите. 

От община Враца в проекта са включени 3 училища: ПМГ „Акад.Иван Ценов”, ЕГ „Йоан 

Екзарх” и СОУ „Козма Тричков”. До сега са проведени обучения на учители от горепосочените 

училища. Проведени са работни срещи и са подписани споразумения за сътрудничество с 

държавни и неправителствени организации от община Враца, имащи отношение към 

образованието. 

Проект „FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в 

семействата”. През 2013 г. беше подготвено предложение - проект „FIESTA - Целенасочени 

действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата”, по Програма за 

интелигентна енергия Европа, с краен срок за кандидатстване 30.04.2013 г. Проектът е 

одобрен и сключен договор за финансиране. Изпълнението на проекта започна през 

октомври 2014 г. и ще приключи на 30.09.2017 год.  

Основната цел на проекта е водещи семейства да пестят енергия в дома, едновременно чрез 

въздействие на поведението за консумация на електроенергия и на решенията за закупуване 

на техника, чрез цялостна временна програма, основана на сегментиране на пазара, с усет 

към уязвимите категории. Вниманието е насочено към практики и продукти, предлагащи 

значително спестяване, включването на посредници като търговци на дребно, монтажници и 

редица организации в подкрепа на политиките на ЕС на пазара и предизвикването на 

материални действия от домакинствата, генериращи значителни въздействия от гледна точка 

на спестяване на енергия, емисии за намаляване на CO2, инвестиции в енергийно ефективни 

уреди.  

В проекта участват общо 5 държави от ЕС, 19 партньори (5 технически партньори, 14 местни 

власти с около 2,3 милиона жители, 2% от общия брой население в пет страни - Италия, 

Испания, България, Хърватска, Кипър).  

Главната идея е във всяка държава да се изгради мини-консорциум от 1 технически партньор 

(Регионална енергийна агенция - Пазарджик) и 3 общински администрации с население по-

голямо от 50,000 души. Целевата група са семейства с малки деца и ученици, към които да се 

проведе разнообразна информационна кампания за повишаване на информираността 

относно енергийната ефективност в домашни условия. Основен ангажимент на общините, 

които участват като партньори е създаването на така наречения "Energy Info Desk" или на 

български: "Информационен енергиен център", чиято цел е да разпространява информация 

относно енергийната ефективност сред целевата група в съответната общината. Самите 

материали по проекта, които се разпространяват (информационни материали, инструменти 

за самооценка и анализ на енергийното потребление, забавни материали за децата и други) 

се разработват от техническите партньори, а от общините ги разпространяват. 
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Мярка 4.2.2.: Електронно управление 

Работещи 14 броя електронни услуги по гражданско състояние като чрез тях са заявени и 

извършени 105 броя административни услуги. 

Създадена е трайна и добра практика за пълен достъп на заинтересованите лица до 

документацията за участие в обявените обществени поръчки в сайта на Общината. 

През последните години се отбелязва ръст в извършените от общината технически услуги. 

Техният брой за 2015 година е 3 027, за 2014 - 2 351, за 2013 – 1758, а за 2012 – 1 632, което е 

сигурен показател за повишаване на икономическата активност на гражданите и бизнеса.  

По-доброто качество на обслужването на гражданите е резултат на добра организация и 

внедрени нови системи и подходи:  

• Повишeно качество и бързо действие на работа на общинските служители чрез 

внедряване на сертифицирана версия на база данни на Акстър-Офис. 

• Интегриран отдалечен общински възел към общинската мрежа - изграждане на VPN 

канал, осигуряващ свързаност на общинско предприятие „Паркинги и гаражи” и звено 

„Временна заетост”. 

• Изграден публичен електронен регистър на общинска собственост, достъпен през 

сайта на общината. 

• Осъществени организационни и нормативни промени, чрез които е реализиран 

първи етап от въвеждането на комплексното административно обслужване в 

съответствие с измененията и допълненията на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

• Повишени приходи от картови плащания през ПОС-терминални устройства – 143 883 

лв. 

По направление на „Гражданско състояние” са обработени и издадени 13 995  удостоверения 

по различните видове административни услуги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2015 г. завършихме 17 проекта (с национално и европейско финансиране) на стойност 

57 млн.лв. (от които 41 млн.лв. за фаза I на проекта за ВиК) и съфинансиране в размер на 12 

%. През 2012 завършихме 7 проекта, на стойност 3 млн.лв. и съфинансиране в размер на 10 

%. През 2013 г. изпълнихме 10 проекта, на стойност 3 млн.лв. и съфинансиране в размер на 

10 % от средствата. През 2014 г. са завършени 19 проекта, на стойност 21 млн.лв. и 6 % 

съфинансиране. Обикновено, малките проекти могат да бъдат завършени в рамките на една 

година. Това са проектите по Красива България, „Училищен плод”, „Обществени трапезарии”. 

По-голямата част от проектите, особено инфраструктурните, се изпълняват в рамките на 

няколко години от 2-4 г. Завършените през годината проекти са: 

1) Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури на територията на 

Община Враца 

2) Враца – привлекателно място за живеене 

3) Училищен плод 2014/2015 

4) Обществени трапезарии 2015 (РД04-448) 

5) КОДЕКС - Качествено обслужване и делова ефективност чрез коучинг и 

сътрудничество в Община Враца 

6) Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони 

7) Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на безработни 

лица, чрез разкриване на работни места в обекти – недвижимо културно наследство 

8) Почистване, облагородяване на замърсени територии и изграждане на кът за отдих и 

спортуване в с. Власатица 

9) Приятели на природата - с. Паволче 

10) Ремонт СОУ „Васил Кънчов”  

11) Шанс за деца и младежи от дома” - схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете"  

12) Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца 

13) Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти през следващия програмен 

период 

14) И аз имам семейство  

15) Проект за водния цикъл на Община Враца  

16) СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността 

17) Временно извеждане от експлоатация на язовир Сухия Скът 

 

Крайният резултат от завършените инфраструктурни проекти е: изграден и функциониращ 

център за интегрирани местни услуги за личността (СТИМУЛ), функциониращи центрове за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ – 3 бр.) и 1 преходно жилище, изграден и функциониращ 

развлекателен парк Леденика, обновено СОУ "Васил Кънчов".  

По проект „Враца – привлекателно място за живеене”: извършени са рехабилитация и 

обновяване на обществен парк „Хижата” със зона за пешеходен достъп от ул. „Трапезица”, 

стълбища и алея, зона за автомобилен достъп, павиран път и паркинг, детски парк, нова 

велосипедна алея по трасето на напоителния канал, площадка „Хижата”, паметни знаци, 

детска и обзорна площадки и спортно игрище  на ул. „Трапезица”. Направени са детска и 

спортни площадки в ж.к. „Дъбника” и в ж.к. „Медковец”. Обособена е и паркова зона в района 

на „Медковско дере”, където има полигон за екстремно колоездене с обща дължина на 
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трасето 1 110 м и площ 4 300 кв.м.Изграден е парк в ж.к. „Дъбника“ с открита амфитеатрална 

сцена, водни пространства, детски кътове, паркинг с 68 места и др.  

Разработени са 20 проектни предложения. Те са на стойност над 15 млн.лв. и са по Проект 

„Красива България”,  Национална програма „Обществени трапезарии” и „Училищен плод” и 

НП „КЛИО” към МТСП, по ОП»РЧР» 2014-2020 – три проектрни предложения, 1 по ОПДУ и 1 

по ОПРР 2014-2020. 

През 2015 г. бяха подписани още 8 ДБФП за проекти, подготвени през 2014 и 2015 г., на обща 

стойност около 4 млн.лв.  

През отчетния период, Община Враца работи по 51 проекта, от които 20 са преходни 

(започнати в предишните години). Общо завършените проекти през 2015 г. са 17, на стойност 

16 млн.лв.(без проекта за ВиК – воден цикъл). Останалите 11 проекта (преходни) ще 

продължат да се изпълняват и през 2016 г.. Това са договорите с осигурено финансиране и не 

включват подготвените и подадени за оценка.  

От изпълняваните през годината проекти 37 получиха финансиране по 6 от оперативните 

програми – ОПОС, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК, ОПРР,  ОПРСР. Проектите са насочени към 

решаване на проблеми в техническата инфраструктура на общината, отстраняване щетите от 

наводненията през юли 2014 г., социалните услуги, интегриране и социално включване, 

опазване на околната среда, модернизиране и обновяване на публичната общинска 

собственост, както и популяризиране на територията с цел привличане на инвестиции. 

Освен по оперативните програми, изпълняваме проекти с осигурено европейско 

финансиране. Това са проекти по Интелигентна енергия Европа, Програма Интеррег 4С, 

Норвежки механизъм, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

(ЕИП), Фонд «Солидарност» и др. Те са за дейности, свързани със създаването на политики 

за опазване на околната среда, за по-добро образование, за създаване на заетост за 

младежите, за решаване на проблемите на миграцията и демографския срив. За тях са 

осигурени около 3,5 млн.лв. от ЕК.  

По национални програми са привлечени средства в размер на 2 млн.лв. Те са за 

рехабилитация на уличната мрежа, отстраняване на щетите от наводненията през юли 2014 

г., социално включване и др. Повече информация за тях е дадена в приложение 1. 

Използваме различни възможности за привличане на финансов ресурс, за изпълнението на 

проектите ни. Те са насочени към решаване проблеми на местната общност, на населението 

на община Враца, на бизнеса, на подрастващите, на хората със специални потребности, на 

различни социални групи. 

Важните инфраструктурни проекти на общината са:  

1. Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца – за рехабилитация на 

водоснабдителната и канализационна мрежа; (136 млн.лв.) 

2. Враца – привлекателно място за живеене – пълно обновяване на обществен парк 

„Хижата”, изграждане на обществен парк в ж.к. „Дъбника”, изграждане на няколко 

детски и спортни площадки в три от кварталите на града (Медковец, Дъбника и 

Хижата), една велоалея в парк „Хижата”; (6 млн.лв.) 

3. Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони – 

изграждане на тематичен развлекателен парк «Леденика»; (6 млн.лв.) 
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4. „СТИМУЛ” – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” – за 

социално включване и интеграция на групи в неравностойно положение (1,2 млн.лв.) 

Друга група от проектите са свързани със създаване на заетост, разширяване обхвата на 

социалните услуги и интегриране на различни групи в неравностойно положение – деца, 

младежи, безработни, хора с увреждания и др. По тези проекти осигуряваме заетост на 

повече от 800 човека и сме привлекли финансиране в размер на повече от 5 млн.лв. Такива 

са проектите: 

1. Подкрепа за достоен живот – предоставя услугата „Личен асистент” на приблизително 

100 човека; 

2. И аз имам семейство -  за създаване на устойчив модел за развитие на заместващата 

семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от 

изоставяне; 

3. За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на 

устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца; 

4.  „Училищен плод” 2013/2014/2015 – равен достъп на всички деца в детските градини 

до качествена храна; 

5. Обществени трапезарии – осигуряване на обяд на социално слаби лица; 

Една част от проектите ни са свързани със създаване на общински политики, които целят 

подобряване благосъстоянието на населението, бъдещото развитие на общината и 

иницииране на нови инвестиционни проекти, намаляване на безработицата сред младежите, 

по-добро образование за нашите деца, опазване на околната среда, въвеждане на 

екологичен обществен транспорт. Привлечените средства за изпълнение на тези проекти са 

приблизително 3 млн.лв. Такива  проекти са: 

1. Изграждане и функциониране на областен информационен център във Враца – 

информационният център предоставя информация за възможностите за финансиране 

на проекти на гражданите, бизнеса, общините в област Враца; популяризира 

кохезионната политика на ЕС; 

2. SUМ (Устойчива градска мобилност) – екологичен обществен транспорт; 

3. Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR STUDENT” – цели 

утвърждаване на местните власти като катализатор за устойчиви промени в техните 

общности чрез укрепване на техния капацитет за предоставяне на по-добро 

образование; 

4. Община Враца - интегриран и устойчив подход през следващия програмен период – 

разработване на работни проекти по ЗУТ, с цел бързо реализиране при старта на 

новия програмен период; 

5. Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултура на територията на 

община Враца – повишаване знанията и уменията за по-добро хранене за нашите 

деца, като и водене на здравословен начин на живот; 

6. FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в 

семействата; 

7. КОДЕКС - Качествено обслужване и делова ефективност чрез коучинг и 

сътрудничество в Община Враца; 
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Проектите, отчетени по приоритетни направления в ОПР са на стойност около 56,5 

млн.лв., kато осигурените от общинския бюджет са 7 млн.лв. (12,49 %), от републиканския 

6,4 млн.лв. (11,35 %) и 55 хил.лв. (0,10 %) от дарения. Средствата, осугурени от други 

източници (национални и европейски програми) са в размер на 43 млн.лв. (76,36 %) от общо 

усвоените през 2014 г. (56,5 млн.лв.). Посочени са в Приложение 1 за всеки проект 

поотделно и включват оперативните програми, национални програми, дарения, ПУДООС, 

Красива България и др. 

Общата сума на средствата, вложени за изпълнение на целите на общинския план за 

развитие през 2014 г. възлизат на 56,5 млн.лв. (фиг. 1.), разпределени по източници на 

финансиране. Както се вижда, повече от 76 % от финансовия ресурс е осигурен чрез външно 

финансиране – национални и европейски програми. 

Разпределението на средствата по приоритетите е показано на фиг. 2. Най-много средства са 

вложении за изпълнение на мерките по П2.3 „Инфраструктурно осигуряване” – 67,99 % (38,4 

млн.лв.). По П 3.3 „Качествено здравеопазване” са вложени 10,6 % (6 млн.лв.). По П2.4. 

„Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност”– 8,2 % (4,6 млн.лв.). По П 

2.2. „Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация” – 6,48 % (3,6 млн.лв.).  

Привлечените средства с проекти през 2015 г. са в размер на 37,6 млн.лв. Те са определени 

на база реалните разплащания по изпълняваните договори за безвъзмездна помощ и 

подписаните през годината договори. Запазва се тенденцията за по-голям относителен дял 

на външното финансиране – над 66 % от средствата (Фиг. 3 ). 

Основните показатели за наблюдение и оценка на плана за развитие на Община Враца, 

съгласно възприетите приоритети и мерки са: 

1. Брой изготвени проекти за привличане на средства от фондове на ЕС и от 

националните програми – 15; 

2. Привлечено външно финансирене с проекти – от 2009 г. - общо 195 млн.лв.; 

допълнително на база подписани договори през съответната година както следва: 

2010 г. – 4,8 млн.лв., 2011 г. – 21 млн.лв., 2012 г., - още 21 млн.лв.; 2013 – 43 млн.лв.; 

2014 – 56,5 млн.лв., 2015 г. – 5 млн.лв. 

3. Завършени проекти през годината – 17 бр., на Община Враца и общинските структури; 

4. Общ размер на инвестициите, вложени от община Враца за изпълнение на 

програмата – 7,4 млн. лв.; 

5. Инвестиции в пътната мрежа (лв.); 

 

Рехабилитация общинска пътна мрежа 1,5 млн.лв.  

Основен ремонт улици в гр.Враца 1,2  млн.лв.  

 

6. Брой ремонтирани обекти на образованието (4 бр.), здравеопазването (3 бр.), 

социалните грижи (2 бр.), културата (9 бр.), спорта и младежките дейности (2 бр.) – 

общо 20 бр.; 

7. Инвестиции в обекти на образованието (0,4 млн.лв.) здравеопазването (0,7 млн.лв.) 

социалните грижи (3,0 млн.лв.), културата (0,4 млн.лв.), спорта и младежките дейности 

(30 хил. лв.) – общо 4,5 млн.лв.; 

8. Инвестиции във водоснабдителната мрежа (лв.) – 14,7 млн.лв.; 

9. Инвестиции в газоразпределителна мрежа (лв.) – н/д млн.лв. 
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2014. Източници на финансиране на проектите в ОПР 2014-2020

Частен капитал; 0,10%

Реп. Бюджет; 11,35%

Фондове на ЕС; 76,36%

Общински бюджет; 
12,49%

Годишен доклад 2014 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г.

Обща стойност - 56,5 млн.лв.

 
Фиг.1 

 

2014. Разпределение на средствата по приоритети

П 3.2.

2,67%
П 3.1.

1,43%

П 2.4.

8,20%

П 2.3.

67,99%

П 3.3.

10,60% П 2.2.

6,48%

П 4.1.

1,01%

П 1.2.

0,02%

П 1.3.

0,82%

П 2.1.

0,77%

Годишен доклад 2014 за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Враца за 2014-2020 г.

Обща стойност - 56,5 млн.лв.

 

Фиг.2. 

10. Брой на създадените "онлайн" услуги – 14 бр., от 2007 г. функционират 4 и през 2014 

са добавени нови 10 бр. - Община Враца стартира електронна услуга с възможност за 

проверка и предоставяне на информация относно  електронното досие на 

гражданите и фирмите по отношение на местни данъци и такси през 2013 г. Няма 

промени в броя на услугите. Запазва се достигнатия брой от 14. 

11. Брой нови социални услуги – 2 бр. - продължава предлагането на разкритите услуги в 

предните години, като се увеличава броя на потребителите (през 2014 г. са 1316 бр., 

през 2015 са над 1500 бр.) 
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Фиг.3 

 

 

Фиг.4 
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Мерки за осигуряване на информация и публичност  
 
 

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството 

на сайта на: Община Враца – www.vratza.bg. 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, 

обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от 

организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на 

проекти на Община Враца. В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на 

реализация на проектите. 

Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за 

финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план 

приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за кандидастване с проектни 

предложения по оперативните програми и поемане на общински дълг във връзка с 

реализацията на проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова 

помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с финансови ресурси до 

верифицирането на разходите и възстановяването им от Управляващите органи на 

оперативните програми. 

 
Мерки за прилагане на принципа на партньорство  
 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство, най-вече в областта 

на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален допустим 

партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие на социалните услуги, 

превенцията, младежките дейности и спорта, реализирането на мерки за опазване на 

околната среда, развитие на туризма и т.н. С цел постигане на заложените специфични цели 

Общината изпълняват редица проекти насочени към обмен на добри европейски практики и 

повишаване капацитета на организациите и администрацията съвместно общини и 

организации от ЕС, с НПО, централни и регионални държавни организации и институции. 

 

Приложение 1:  

2015. Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Враца 2014-2020 г. 

Отчет. 
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