
Проект: EDU-LAB: Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на 
работна ръка в съответствие с висшето образование  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 WP1 -Дейности: 
 WP1 -Управление на проекта; 
 WP2 -Дейности по комуникация; 
 WP3 -Актуално състояние и определяне на инструменти; 
 WP4 -Разработване на нов модел за управление; 
 WP5 -Обучение и изграждане на капацитет; 
 WP6 -Пилотни дейности.; 
 WP7 -Харта за бъдещо изпълнение. 

Основна цел на проекта 

EDU-LAB се стреми предимно към подобряване на институционалния капацитет 
за повишаване адаптивността на висшето образование, с цел задържане на 
повече млади таланти, учещи и работещи в региона на река Дунав. 

EDU-LAB е насочен към три основни предизвикателства пред обществото: 

 Образователни системи и политики 
 Политики на пазара на труда 
 Демографски промени и миграцията 
 

Специфични цели: 

 EDU-LAB е насочен специално към засилване на сътрудничеството между 
бизнеса, висши учебни заведения и публичните органи с цел да се подобри 
адаптивността на висшето образование. 

 Чрез съвместната работа в рамките на тройна спирала, EDU-LAB ще доведе 
до по-добро разбиране на необходимата връзка на образование към заетост. 
A непрекъснатото взаимодействие ще доведе до промяна в начина на 
мислене, улесняване на общо разбиране и ще допринесе за подобряване на 
институционалния капацитет. 

 EDU-LAB цели насърчаване на развитието на по-висш закон за 
Образованието, с цел да се даде възможност за развитието на повече 
практически ориентирани учебни програми. По този начин, по-високите 
образователни оферти в Дунавския регион стават по-атрактивни. 

 EDU-LAB има за цел да даде положителни импулси съвместно за нов начин 
на мислене, за развитието на правната рамка за укрепване на нуждите на 
пазара на труда на висшето образование. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
Начало: 01.01.2017г. 
Край: 30.06.2019г. 

Бюджет на проекта: 3 730 380 евро 
Бюджет на Община Враца 83 433,10 евро (163 180,96 лева) 
Няма съфинансиране от Община Враца 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № DTP1-115-4.1  



Проект: „Създаване на център за интегрирани комплексни социални ус-
луги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за 

хора с увреждания и техните семейства в община Враца; 

 Подбор на потребители на социални услуги, изготвяне на индивидуални 
оценки на потребностите и включването им в проекта; 

 Стартиране предоставянето на интегрирани комплексни социални услуги 
за потребителите. Интегрирани здравно-социални услуги;Социални 
асистенти; Подбор на лицата предоставящи услугата социален асистент; 
Иновативни услуги - административни и информационни услуги в общ-
ността и разработване на социална услуга – „Виртуален социален асис-
тент“; 

 Провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения и супервизия на 
персонала предоставящ социалната услуга социален асистент; 

 Закупуване на уеб базирана социална платформа. Разработване на ино-
вативна социална услуга – „Виртуален социален асистент“; 

 Провеждане на 12 консултативно - информационни и кръгли маси на те-
ма: Професионално информиране и консултиране. Подобряване на дос-
тъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара 
на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, полагащи 
грижи за хора с увреждания от семейството си. 

 Обучение на икономически неактивни лица, полагащи грижи за зависими 
членове или хора с увреждания от семейството си; 

 Организация и управление на проекта 

 Информация и комуникация 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Подобряване качеството на живот и достъпа на услуги за 
социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и 
здравни на хората с увреждания и икономически неактивните лица, които по-
лагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Враца. 
Специфичните цели са: 

 Създаване на център за осигуряване на интегрирани комплексни соци-
ални услуги за хора с увреждания и техните семейства; 

 Предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на 
хората с увреждания; 

 Предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на 
лица, полагащи грижи за близките си с увреждания; 

 Информиране и представяне на възможности на хората с увреждания; 

 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите 
групи, според тяхната индивидуална потребност - консултиране, меди-
цинска, социална, образователна и психологическа подкрепа с цел по-
добряване на достъпа до пазара на труда; 

 Предоставяне на иновативни социални услуги за хора с увреждания и 
техните семейства; 

 Осигуряване на възможности за професионално обучение и заетост на 
икономически неактивни лица. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14 месеца 
НАЧАЛО:12.04.2017 
КРАЙ: 12.06.2018 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 388 471,00 лева  
ГРАНТ: 388 471,00 лева  

ДБФП BG05M9OP001-2.005-0072-С02 от 12.04.2017 г. 

Процедура BG05M9OP001-2.005 Активно включване 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 
 СМР на административна сграда на Община Враца;  
 Авторски надзор; 
 Строителен надзор; 
 Одит на проекта; 
 Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта; 
 Мониторинг и контрол на изпълнението на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Проектните дейности са насочени към ремонт и обновяване на адми-
нистративна сграда на Община Враца, като се цели чрез изпълнение 
на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи строително-
ремонтни дейности да се модернизира сградния фонд и да се създаде 
приветлива и ефективна среда за работа на общинската администра-
ция. В резултат на планираните дейности по проекта се предвижда за 
сградата да се достигне клас на енергопотребление „В“. 
 
Специфичните цели на проектното  предложение  са: 
 Да се повиши енергийната  ефективност и да се постигне привежда-

не на административна сграда на Община Враца в съответствие с 
предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване; 

 Да се модернизира сградния фонд и да се създаде приветлива и 
ефективна среда за  работа на общинската администрация и за пре-
доставяне услуги на гражданите; 

 Да се подобри осигуряването на достъп на хора с увреждания до ад-
министративна сграда на Община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 02.05.2017г. 
КРАЙ: 02.11.2019г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 999 994,11 лева 
ГРАНТ: 3 999 994,11 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновя-

ване на административна сграда на Община Враца)” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0004-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 
 Изпълнение на СМР в ЦПЗ;  
 Изпълнение на авторски надзор; 
 Упражняване на строителен надзор на обектите; 
 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 
 Публичност и визуализация на проекта; 
 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Основната цел  на проекта е да се подобри привлекателността  на града и  
качеството на живот, да   се осигурят нови възможности за икономическо и 
социално развитие, чрез  създаване  на  единна система от пешеходни прост-
ранства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят 
и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.  
Конкретни цели: 
 Създаване на обновена градска среда; 
 Подобряване  и увеличаване на зелената система в централната част на 

града; 
 Реконструиране  и  рехабилитиране на елементи на уличната мрежа; 
 Осигуряване на достъпна среда  за хората  с увреждания и социализиране-

то им; 
 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветле-

ние. 
Обновяването и модернизирането на пешеходната зона в централната градс-
ка част на гр. Враца  е разделена на няколко етапа - 7. Проектът не може да 
бъде реализиран в цялост поради недостиг на финансов ресурс. В настоящото 
предложение са включени: зона 3,4,5,6 - бул. „Никола Войводов“ (3 - от ул. 
„Кръстьо Българията“ до ул. „Полковник Лукашов“); (4 - пространството между 
ул. „Полковник Лукашов“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Гладстон“); (5 - пространс-
твото между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Стефанаки Савов“), (6 - площад 
„Христо Ботев“ и парк при църква „Свети Николай“), както и изграждане, реха-
билитация и реконструкция на улични мрежи в ЦГЧ около ЦПЗ - 1) ул. „Стоян 
Кялъчев“ ; 2) ул. „Иванка Ботева“; 3) ул. „Алеко Константинов“ ; 4) ул. „Мито 
Цветков“ ; 5) ул. „Никола Симов Куруто“; 6) ул. „Журналист“; 7) ул. „Найден Ге-
ров“ № 10 до ул. „Екзарх Йосиф“ /12259.1017.242/; 9) локални платна на бул. 
„В. Кънчов“ до автогара /12259.1017.239/ и 12259.1021.153/; 10) ул. 
"Св.Климент Охридски"; 11) ул. "Венелин"; 12) ул. "Поп Богомил". 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 02.05.2017г. 
КРАЙ: 02.11.2017г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 975 000,00 лева 
ГРАНТ: 6 975 000,00 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в цен-
тралната градска част на гр. Враца” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0005-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 
 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характе-

ристики и на технически паспорти на сградите; 
 Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите; 
 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъ-

ществяване на авторски надзор);  
 Упражняване на строителен надзор на обектите; 
 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 
 Публичност и визуализация на проекта; 
 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основната цел на този проект е да се осигурят по-добри условия на 
живот на гражданите живеещи в реновираните многофамилни жилища, 
осигуряване на топлинен комфорт и подобряване на качеството на жиз-
нената среда, чрез осъществяване на мерки за енергийна ефективност. 
 
Специфичните цели са: 
  Да се намали броят на жилищните сгради в град Враца, които са в 

лошо състояние и са с ниска степен на енергийна ефективност 
 Да се намалят емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – 

т/годишно, които замърсяват околната среда и влошават качеството 
на параметрите на средата за обитаване и живеене. 

 Да се осигури обновяването им, в допълнение и координация с Наци-
оналната програма за енергийна ефективност на многофамилни жи-
лищни сгради, изпълняван в гр. Враца. 

 
Идентифицирани са 15 многофамилни жилищни сгради, отговарящи на 
изискванията на насоките и правилата за оценка на Община Враца, от 
които в настоящото са включени 7 от тях. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 02.05.2017г. 
КРАЙ: 02.11.2019 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 676 305,13 лева 
ГРАНТ: 1 676 605,13 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Енергийна ефективност в многофамилни жилищни  
сгради в град Враца—Проект 1” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0002-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители; 
 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характе-

ристики и на технически паспорти на сградите; 
  Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите; 
 Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъ-

ществяване на авторски надзор);  
 Упражняване на строителен надзор на обектите; 
 Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР и проекта; 
 Публичност и визуализация на проекта; 
 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основната цел на този проект е да се осигурят по-добри условия на живот на 
гражданите живеещи в реновираните многофамилни жилища, осигуряване на 
топлинен комфорт и подобряване на качеството на жизнената среда, чрез 
осъществяване на мерки за енергийна ефективност. 
 
Специфичните цели са: 
  Да се намали броят на жилищните сгради в град Враца, които са в лошо 

състояние и са с ниска степен на енергийна ефективност 
 Да се намалят емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – т/

годишно, които замърсяват околната среда и влошават качеството на пара-
метрите на средата за обитаване и живеене. 

 Да се осигури обновяването им, в допълнение и координация с Национална-
та програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
изпълняван в гр. Враца. 

 
Идентифицирани са 15 многофамилни жилищни сгради, отговарящи на изиск-
ванията на насоките и правилата за оценка на Община Враца, от които в нас-
тоящото са включени 8 от тях. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 02.05.2017 г. 
КРАЙ: 02.11.2019 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 323 694.78 лева 
ГРАНТ: 2 323 694.78 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгра-
ди в град Враца—Проект 2” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0003-C01 от 02.05.2017 г. 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Организация и управление на проекта; 
 Публичност и визуализация на проекта; 
  Строително - ремонтни дейности Профилирана Природо Математическа 

Гимназия „Академик Иван Ценов"; 
 Изграждане на Спортна зала на СУ "Христо Ботев"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ДГ "Европейчета" 

база 1; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ДГ "Дъга"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ДГ "Зора"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ДГ "Знаме на ми-

ра"; 
 Авторски надзор; 
 Строителен надзор; 
 Въвеждане на обектите в експлоатация; 
 Одит на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта на проекта е да се обнови и модернизира образователната инфраструк-
тура в Община Враца. Съгласно приетата Инвестиционна програма на Общи-
на Враца, проектните дейности са насочени към ремонт и внедряване на мер-
ки за енергийна ефективност в ППМГ „Акад. Иван Ценов” (училището и спорт-
ната зала), ДГ „Европейчета” база 1, ДГ „Дъга”, ДГ „Зора”, ДГ „Знаме на мира” 
и изграждане на спортна зала в СУ ”Христо Ботев”. 
 
Специфичните цели на проекта са: 
 модернизиране на образователната инфраструктура в град Враца,  в т.ч. на 

прилежащите училищни дворове; 
 създаване на приветлива и ефективна учебна и обучителна среда; 
 привеждане на сградите на включените в проекта училища и детски градини 

спрямо предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване, 
като са съобразени изискванията на действащото законодателство в Репуб-
лика България; 

 осигуряване достъп на хора с увреждания. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО: 04.10.2017г. 
КРАЙ: 04.04.2020г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 385 000,00 лева 
ГРАНТ: 6 385 000,00 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност на образователни институции” 

ДБФП № BG16RFOP001-1.019-0001-C01 от 04.10.2017 г. 



Проект: „Осигуряване функционирането на националната мрежа 
от 27 областни информационни центрове”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Текуща издръжка на ОИЦ. 
 Извършване на текущ ремонт на ОИЦ. 
 Осигуряване на обзавеждане и/или оборудване и/или осигуряване на 

моторни превозни средства (МПС) за нуждите на ОИЦ. 
 Разработване и/или разпространение на информационни материали. 
 Организиране, провеждане и участие в публични информационни съби-

тия; 
 Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по проекта.  
 Дейности, свързани с организация и управление на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на 27те област-
ни информационни центъра, в т.ч. на ОИЦ - Враца. Проектът ще надгради пос-
тигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на 27те ОИЦ и цели 
да повиши информираността на гражданите, достъпността до информация и 
популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 
2014-2020. Във връзка с постигане на част от целите на приоритетна ос 4 на 
ОП „Добро управление“ и националните стратегически документи за програ-
мен период 2014-2020, ОИЦ ще предоставя следните безплатни услуги:  
 Разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, Спо-

разумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ; 
 Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефици-

енти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-
финансирани от ЕСИФ; 

 Организиране на събития за популяризиране на програмите, съ-
финансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконфе-
ренции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на об-
ластта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатства-
не по отворени процедури;  

 Събиране и разпространение на информация и популяризиране на доб-
ри практики във връзка с ЕСИФ; 

 Разпространение на информационни и рекламни материали относно 
целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в Бълга-
рия; 

 Сътрудничество с управляващите органи/ междинните звена на ОП и 
работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация 
на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 37 месеца 
НАЧАЛО: 13.12.2015 
КРАЙ: 31.12.2018 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 315 000 лева  
ГРАНТ: 315 000 лева  

ДБФП BG05SFOP001-4.001 –0024-С01 от 24.02.2016 

Оперативна програма „Добро управление“  



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед из-

пълнение и управление на инвестиционната програма на Община Враца 
спрямо функциите й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. 

 Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. 

  Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. 

 Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-
оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001
-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020 г. 

 Публичност и визуализация. 
 Организация и управление. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основната цел на проект „Финансов план на Община Враца” е подобряване на 
административния капацитет на Община Враца чрез подпомагането й в дей-
ностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма за перио-
да до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. 
Проектното предложение е насочено към финансиране на разходите на Общи-
на Враца с цел обезпечаване на дейностите й по управление и изпълнение на 
Инвестиционната програма на общината за периода до 2023 г. за изпълнение 
на интегрирания й план за градско възстановяване и развитие. Проектното 
предложение включва мерки за осигуряване на възнаграждения на служители-
те на общината, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на инвестиционна-
та програма, екипите на междиннoто звено, както и възнаграждения на външ-
ни експерти, участващи в оценката на проектни предложения. Включени са 
разходи, необходими за актуализиране на системата за финансово управле-
ние и контрол, което да гарантира целесъобразно и ефикасно управление на 
средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 
Предложението обхваща дейности, насочени към подобряване на админист-
ративния капацитет на общината за изпълнение на ИПГВР. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 90 месеца 
НАЧАЛО: 17.06.2016 
КРАЙ: 17.12.2023 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 125 009,31 лева 
ГРАНТ: 125 009,31 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма 

Проект: “Финансов план на Община Враца” 

 
ДБФП BG16RFOP001-8.001-0014-C01 от 17.06.2016 г. 



Проект: „СТИМУЛ за ранно детско развитие”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Ранна интервенция на уврежданията; 

 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и 
настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, 
Семейно консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с 
деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, 
с цел посещаване на детска градина; 

 Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията ; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 2; 

 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 3; 

 Семеен център за деца от 0 до 3; 

 Управление и функциониране на услугите и издръжка на Общностния 
център; 

 Организация и управление на проекта; 

 Информиране и публичност. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата 
на община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие  

Специфични цели: 

 Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните 
семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа; 

 Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 

 Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образо-
вателната система; 

 Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институ-
ции; 

 Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включ-
ване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възс-
тановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за 
ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уяз-
вими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи 
родители; 

 Повишаване на информираността на местната общност относно възмож-
ностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за подкрепа 
на ранното детско развитие. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 29 месеца 
НАЧАЛО: 01.07.2016 г. 
КРАЙ: 30.11.2018 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 658 200,00  лева  
ГРАНТ: 658 200,00 лева  

ДБФП BG05M9OP001-2.004-0058 от 01.07.2016 

Министерство на труда и социалната политика 
 



Проект „Интегриран проект за воден цикъл  
на град Враца — II фаза”  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
Проектът е предназначен за управление на водния цикъл на гр. Враца и об-
хваща водопроводна мрежа,  канализационна мрежа и Пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води (ПСОВ). Интегрираният проект е разделен на две фа-
зи. Първа фаза се изпълни в програмен период 2007-2013 на ОПОС. Втора 
фаза на проекта,  предвижда цялостното завършване на реконструкцията  на 
градската ВиК мрежа и реконструкцията на ПСОВ гр. Враца, както и цялостно 
изпълнение на рехабилитация на стоманения и реконструкция на съще-
ствуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. 
Враца.  
Във втората фаза на проекта се включва: 
 Реконструкция и рехабилитация на 17, 62km водоснабдителна мрежа, в 

която има много пробиви и течове. 

 Реконструкция и рехабилитация  на 2,35km съществуващи главни колек-
тори за отпадъчни води във Враца. 

 Реконструкция и рехабилитация  на 7,59km второстепенна канализаци-
онна мрежа 

 Удължаване на канализационната мрежа с 8,77 km в два квартала на 
Враца – Кулата и Бистрец, както и на улици във Враца. 

 Рехабилитация на съществуващ стоманен водопровод и реконструкция 
на съществуващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до 
гр. Враца – 33,3km 

 Одобряване на работен проект (РП) и подробен устройствен план - пар-
целарен план (ПУП-ПП), учредяване на сервитут, уреждане на вещните 
права, получаване на разрешение за строеж  за реконструкция на зах-
ранващ водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца 

 Завършване на пълното обновяване на ПСОВ с ново механично и елект-
рооборудване, изграждане на нови и обновяване на стари сгради и съо-
ръжения за постигане на съответствие с изискванията на ЕС и българс-
ките изисквания за опазване на околната среда. 

 Строителен надзор 

 Авторски надзор по време на строителството на градската Вик мрежа и 
на захранващия водопровод от яз. Среченска бара  до гр. Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG16M1OP002-1.005-0005-C01 от 28.10.2016 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 93 месеца 
НАЧАЛО: 28.10.2016 г 
КРАЙ: 30.06.2024 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА—II фаза: 114 506 125,63 лева  
ГРАНТ: 80 362 797,17 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: 34 143 328,46 лева  

Този  документ е създаден в изпълнение на проект ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА, Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG16M1OP002-1.005-0005-C01 /28.10.2016 г., финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на Република Бълга-

рия чрез Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от Община Враца и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме, че отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлява-

но от Министерството на околната среда и водите.  



Актуализация на програмата за управление на качеството на      
атмосферния въздух в Община Враца  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Проектното предложение включва актуализация на програмата за намаляване 
на нивата на ФПЧ и достигане на установените норми за съдържанието им в 
атмосферния въздух в Община Враца, съгласно чл. 27 на Закона за чистотата 
на атмосферния въздух(ЗЧАВ). 

Целта е община Враца на възможно най-ранен етап да стартира процеса по 
актуализация на общинската си програма и да разполага с нова такава при 
изтичане на действащата, като бъдат планирани мерки за подобряване каче-
ството на атмосферния въздух, водещи до постигане на определените норми 
за КАВ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ. Програмата и Планът за действие за 
намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 
съдържанието им в атмосферния въздух на територията община Враца след-
ва да бъдат неразделна част от общинската Програма за опазване на окол-
ната среда. 

 

1.Изготвяне на проектно предложение;  

2.Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор 
на изпълнител за дейностите, включени в проектното предложение и органи-
зация и провеждане на тръжните процедури. 

Първи етап - извършване на преценка за необходимост от ЕО и ОС на програ-
мата за качеството на атмосферния въздух състояща се в: I.Преценяване на 
необходимостта от ЕО - Възложителят на програмата внася писмено искане 
до компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извърш-
ване на екологична оценка на планове и програми на хартиен и електронен 
носител. 

Втори етап - При постановяване на решение от компетентния орган за извър-
шване на ЕО и ОС на Програмата, ще се пристъпи към изготвяне на Доклад за 
ЕО и ОС, съгласно изискванията на нормативната уредба. 

актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсите-
лите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въз-
дух в съответствие с нормативната уредба и по специално с изискванията на 
Раздел I от Приложение №15 на Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен 
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 
оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на Инструкция за разра-
ботване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството 
на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените нор-
ми.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG16M1OP002-5.002-0014-C01 от 15.05.2017 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 23 месеца 
НАЧАЛО: 15.05.2017 
КРАЙ: 15.04.2019 

Обща стойност на проекта: 116 053.51 лева 
БФП: 116 053.51 лева 
Общо РИС: 11 605.35 лева 
Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 % 



Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  
 

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, 
предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които 
да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейна-
та среда в общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община 
Враца ще се разшири чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за 
настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на 
реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на нови 
социални услуги: Преходно жилище (ПЖ) за деца с капацитет 8 места и Наблюда-
вано жилище (НЖ) с капацитет 6 места. 

Дейността включва изготвяне на документация за възлагане на обществени поръч-
ки за избор на изпълнители, отправяне на покани към потенциални изпълнители, 
оценка на предложенията, избор на изпълнители и подписване на договори.  

Дейността включва изготвяне на технически/работни проекти, изпълнение на СМР 
(вкл. Част „Интериор и обзавеждане“) и осъществяване на авторски надзор за 3 
обекта. Проектирането следва да включва: 1.За обект „Изграждане на „Център за 
настаняване от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)”: Застрояване в позем-
лен имот УПИ IV–358, кв.76,жк.„Металург“ с площ 580 кв. м.-тип „ниско застроява-
не”; с височина h до 10 м., плътност Пл до 60%,озеленяване Оз до 40% и Кинт до 
1,2 в устройствена зона („Оо“). Новоизградената сграда да бъде със застроена 
площ до 330 м2,като функционалното разпределение включва 6 спални помеще-
ния, със самостоятелен санитарен възел и баня към всяко от тях, стая за обслуж-
ващ персонал, със самостоятелен санитарен възел и баня, кухня и трапезария с 
кът за хранене и дневна стая, мокро помещение (за пране, сушене и гладе-
не) ,складово помещение (за санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати и 
за други материали и пакетирани хранителни продукти). Дворното пространство 
ще се оборудва с градински съоръжения. 2.За обект „Вътрешно преустройство и 
смяна предназначението на бивша детска градина в „Преходно жилище за деца от 
15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места”  

ОБЩИНА ВРАЦА 

ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0022-C01 от 12.01.2018 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 
НАЧАЛО: 12.01.2018 
КРАЙ: 12.01.2020 

Обща стойност на проекта: 815 049.67 лева 
БФП: 815 049.67 лева 
Общо РИС: 0.00 лева 
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 % 



Проект: „ПРИЕМИ МЕ 2015”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  
 

 Организация и управление на проекта  

 Създаване на Консултативен експертен съвет във връзка с коорди-
ниране механизма по реализиране на проектните дейности. Плани-
ране на потребностите от приемна грижа. Анализ по развитието на 
приемната грижа. 

 Предоставяне на услугата „приемна грижа”, вкл. и специализирана 
приемна грижа. 

 Обучение, подкрепа и супервизия на екипите по приемна грижа.  

 Осъществяване на мониторинг на качеството на приемната грижа.  

 Информиране и публичност.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се усъвършенства модела на предоставяне на 
социалната услуга „Приемна грижа“ и да разшири обхвата й в страната, 
както и по отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на де-
институционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив мо-
дел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в спе-
циализирани институции и на деца в риск от изоставяне. 

Специфичните цели на проекта са: 
 Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на замест-

ваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционали-
зацията на деца. 

 Да се развие иновативен модел на организация и управление на 
предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активно-
то участие на всички общини с идентифицирана потребност от раз-
витие на тази услуга. 

 Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3 го-
дишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с 
увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, неп-
ридружени бежанци; 

 Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършва-
не на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и 
устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното 
семейство, по голяма сигурност и ефективност на работещите.  

ОБЩИНА ВРАЦА 

Споразумение № BG03-ПС01-47 от 11.12.2015 г. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 62 месеца 
НАЧАЛО: 01.01.2016 год. 
КРАЙ: 31.01.2021 год. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 887 704,34 лева 
ГРАНТ: 100 % 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 0 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 



Проект: „Топъл обяд 2016 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Определяне на целевите групи;  
 Закупуване на хранителни продукти;  
 Осигуряване на топъл обяд. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Основна цел на проекта е да се допринесе за постигането на общата цел на 
оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в 
бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основ-
но материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените це-
леви групи. 

Целеви групи са: 

 Трапезария 1 - общо 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпома-
гане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи 
и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция 
"Социално подпомагане - 10 лица; 3. Самотно живеещи лица и семейст-
ва, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дей-
ност - 35 лица;  

 Трапезария 2 - 60 лица: 1. Лица и семейства на месечно подпомагане по 
реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за со-
циално подпомагане - 15 лица; 2. Лица с доказана липса на доходи и 
близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция 
"Социално подпомагане - 10 лица; 3. Самотно живеещи лица и семейст-
ва, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за 
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дей-
ност - 35 лица. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 44 месеца 
НАЧАЛО: 30.05.2016 
КРАЙ: 31.12.2019 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 291 865,20 лева  
ГРАНТ: 291 865,20 лева  

BG05MFOP001-3.002-0030-C01 от 22.07.2016 
Анекс от 28.04.2017 



В следствие на разразила се гръмотевична буря, придружена с проливен дъжд, разразила се на 31.07.2014 г. 
и на 01.08.2014 г. са нанесени щети върху общинската инфраструктура и язовирите на територията на Об-
щина Враца. Причинените материални щети са на стойност 5 771 281,00 лв., разпределени съответно за 
инфраструктура 4 829 642,00 лв. и за язовири – 640 767 лв. Щетите се изразяват в разрушена пътна инф-
раструктура (на места 100% разрушени улици, пропадания и свлачища), разрушени мостове и пасарелки, 
нарушени отводнителни канали, задръстени речни корита и канали и разрушени и/или повредени прелив-
ници на язовири. От Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет са 
одобрени следните дейности: 
Аварийно укрепване на разрушена част на мост на път ІV-13011, на изхода на с.Три кладенци, в посока с. Де-
вене; 
Възстановяване на парапет на метална пасарелка, с.Веслец; 
Основен авариен ремонт на мостово съоръжение до детска площадка, с. Мраморен; 
Възстановяване на пешеходен мост на ул."Волга", с.Девене; 
Възстановяване на водосток на пътя за сметището, с.Власатица; 
Ремонт на крилна стена на мост на р.Скът в с.Горно Пещене; 
Възстановяване на пешеходен мост на ул."Тунджа", с.Девене 
Възстановяване на ул."Елин Пелин", с.Голямо Пещене; 
Възстановяване на плочест водосток 1000/1000, с.Горно Пещене; 
Основен авариен ремонт на транспортно мостово съоръжение - водосток, с.Оходен; 
Възстановяване на плочест водосток с. Бели извор; 
Основен авариен ремонт на транспортен мост (водосток) до гробище с.Мраморен;  
Възстановяване на ул. „Иван Вазов”, с.Голямо Пещене;  
Основен авариен ремонт на транспортен мост - централен, с.Оходен;  
Възстановяване на пешеходен мост, с.Голямо Пещене;  
Основен авариен ремонт на 2 бр. пешеходни мостове над р.Скът, с.Оходен;  
Възстановяване на ул.”Васил Левски”, с.Голямо Пещене;  
Възстановяване на мост 1 на ул.”Родопи”, с.Девене;  
Възстановяване на мост на ул.”Георги Димитров”, с.Девене;  
Основен авариен ремонт на пешеходен мост, с.Косталево  
Възстановяване на полочест водосток с отвор 3,5 м и дължина 6,00 м, с.Веслец;  
Възстановяване на метална пасарелка, с.Вировско;  
Възстановяване на метална пасарелка над р.Скът, с.Горно Пещене;  
Възстановяване на тръбен водосток, с.Веслец;  
Възстановяване на тръбен водосток Ф 800, с.Вировско;  
Аварийно укрепване и възстановяване на разрушен тръбен водосток Ø800, с.Горно Пещене;  
Възстановяване на мост 2 на ул."Родопи", с.Девене;  
Възстановяване на полочест вадасток с отвор 6,5 м и дължина 6,00 м, с.Веслец;  
Възстановяване настилка и мост на ул. "Рила", с.Девене;  
Аварийно укрепване и възстановяване пътна настилка на ул."Йордан Лютибродски", с.Горно Пещене; 
Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена пътна настилка на ул. "Люлин", с.Горно Пещене;  
Основен авариен ремонт на мостово съоръжение на входа на с.Мраморен;  
Основен авариен ремонт на мост на ул. "майор Петър Пенков", с.Лиляче;  
Аварийно укрепване и възстановяване на разрушена настилка на ул. "Нено Георгиев", с.Горно Пещене;  
Възстановяване пътна настилка на ул. "Цеко Каменов", с.Горно Пещене;  
Възстановяване настилка на ул. "Георги Димитров" и мост на ул. "Георги Димитров" № 56, с.Девене;  
Възстановяване на пътна настилка на ул. "Дружба", с.Горно Пещене;  
Основен авариен ремонт на автомобилен мост, с.Косталево;  
Аварийно укрепване и възстановяване на пътна настилка на ул."Васил Коларов", с. Горно Пещене;  
Възстановяване на пътна настилка на ул. "Св. св. Кирил и Методий", с. Горно Пещене;  
Основен авариен ремонт на транспортен мост на ул. "Георги Димитров", с.Лиляче;  
Основен ремонт на мост при завод "Холсим", с.Бели извор;  
Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на мост на общински път ІV-13011 (VRC1035), на 
изход на с.Три кладенци, в посока с.Девене.  

Протоколи 1 и 5 от 2014 г. 

НАЧАЛО: 2015 г. КРАЙ: 2018 г. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 542 438,22 лева  

Проект: “Отстраняване на щетите от наводненията през 2014 г. ” 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
В програмата са включени обновяване на Централна пешеходна зона (зони 
3,4,5,6), както и рехабилитация и реконструкция на улични мрежи в близост до 
нея. Сградите, които се предвижда да бъдат обновени и модернизирани са  
Природо математическата гимназия,  СОУ "Хр. Ботев", ЦДГ „Европейчета” ба-
за 1, ЦДГ “Дъга”, ОДЗ “Зора” и ОДЗ “Знаме на мира”, административната сгра-
да на Община Враца с Концертна зала и Регионална библиотека "Христо Бо-
тев". В програмата е предвидено създаване на социални жилища. Предвидени 
са и допълнителни обекти - Централна пешеходна зона (зони 1,2,7), СОУ 
„Отец Паисий”,  СОУ “Козма Тричков”, сграда на областна дирекция на МВР на 
ул. П.К.Буюклийски, Регионален исторически музей Враца- РИМ, Обществен 
парк Руски.  Около 4 млн.лв. са средствата, които ще бъдат насочени към 
енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Изпълнението на 
ИП ще допринесе за: 1) Намаляване на крайното енергийно потребление в 
административни, обществените  и жилищни сгради; 2) Модернизиране на об-
ществени пространства и създаване на привлекателна градска среда; 3) Съз-
даване на достъпна среда за хората с увреждания; 4) Модернизиране на обра-
зователната и социална инфраструктура. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Инвестиционната програма (ИП) включва списък с индикативни основни проек-
ти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, които 
са включени в Програмата за реализация на ИПГВР, одобрен от УО на ОПРР.  
В нея са включени обекти, концентрирани в зона с публични функции, както и 
обекти извън зоните за въздействие. Интервенциите са в социална и образо-
вателна инфраструктура, жилищна и градска среда. Включват набор от инвес-
тиции, концентрирани в одобрените зони за въздействие в ИПГВР, който беше 
изготвен след широко обществено обсъждане, одобрен от Общински съвет 
Враца и Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Об-
щата стойност на средствата е в размер на 23 254 828,48 лв. 
С инвестиционната програма на Враца се цели постигане на максимална ин-
теграция на интервенциите на територията на зоните за въздействие, опреде-
лени с одобрения ИПГВР на Враца, а оттам и насърчаване на растежа и зае-
тостта е района на областния град. С изпълнение на инвестиционни проекти 
се цели: 
 да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването 

на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в града;  
 да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура; 
  повишаване на енергийната ефективност и достигане най-малко клас на 

енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в административните сгради на 
държавната и общинската администрация; 

 да се осигури подходяща социална инфраструктура за настаняване на уяз-
вими и необлагодетелствани групи от населението; 

ОБЩИНА ВРАЦА 

БЮДЖЕТ: 23 359 828,48 лева 
ГРАНТ: 23 254 828,48 лева 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 105 000,00 лева 
Инвестиционната програма се отчита с индивидуални договори за без-
възмездна финансова помощ чрез проекти. 

Проект: “Инвестиционна програма на Община Враца” 

Споразумение BG16RFOP001-1.040-0008-C1 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 99 месеца 


