
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Пресконференция - 28.12.2015 г.  

Проект: „Община Враца – с готовност за изпълнение на проекти 

през следващия програмен период” 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007 – 2013 г. 

 
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” 

 
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите 

на ОПРР". 
 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен 

период” 
 
 

Проект: „Община Враца – с готовност за изпълнение на 
проекти през следващия програмен период” 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Главната цел на проекта e 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 ЕСИФ. 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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Създаване на техническа документация с 

готовност за СМР дейности 
 

С  проекта се цели подобряване на привлекателността на 

града, високо екологично и естетическо качество на  градска 

среда и качество на живот, осигуряване на нови 

възможности за икономическо и социално развитие, чрез 

създаване на единна система от обществени пространства/ 

паркове с обща визия, съобразена със спецификата на 

града. 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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 БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Размер на безвъзмездна  

финансова помощ от ОПРР                     550 000 лв. 

 

Съфинансиране от Община Враца                    0 лв. 

           

Общ размер на проекта                           412 346 лв. 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА 

 

2,5 години / 29 месеца / 

 

Начало на изпълнение на проекта 

14.08.2013 

 

Край на изпълнение на проекта 

14.01.2016 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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BG161РО001/1.1-01/2007  

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 

Инвестиционни проекти за 17 сгради – културна и 

образователна инфраструктура 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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BG161РО001/1.1-01/2007  

Обекти на Културната инфраструктура 

Исторически музей Враца;  

Драматично - куклен театър Враца; 

Община Враца, Концертна зала и регионална библиотека“ Христо Ботев”; 

Младежки дом; 

 

Обекти на Образователна инфраструктура 

Училища - Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство; 

ПМГ “Акад. Иван Ценов”;  СОУ “Отец Паисий”. 

ЦДГ - ЦДГ “Дъга”; ЦДГ “Щастливо детство”; ЦДГ “Европейчета”, база 2 

ОДЗ - ОДЗ “Единство, творчество, красота”; ОДЗ “Българче”; ОДЗ “Звънче”; 

ОДЗ “Зора”; ОДЗ “Радост”; ОДЗ “Знаме на мира”; ОДЗ „Детски свят” 

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  
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В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Интегриран градски транспорт на гр. Враца - с готовият инвестиционен проект, 

фаза "работен проект" е създадена готовност за търсене на финансиране за 

изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт", който ще допринесе за: 

* Повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до 

транспортната услуга;  

* Създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната 

общност, включително за работещите и останалата част от населението на 

града, като се дава приоритет на природосъобразни начини на 

придвижване: обществен транспорт, велосипеди и ходене пеша.  

* Превенция и намаляване на задръстванията и повишаване на 

капацитета и скоростта на системата за обществен транспорт;  

* Подобряване качеството на околната среда чрез намаляване на 

емисиите, развиване на тролейбусни системи и/или автобуси с ниско ниво 

на замърсяване. 

* Подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в 

градската среда.  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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Интегриран градски транспорт на гр. Враца  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Сценарии 0: Без проект – тролейбуси „втора ръка“ 

Сценарии 1: Рехабилитация на съществуващата контактна мрежа - 

реконструкция и подобрение на техническите параметри и изграждане на 

трасетата от „Прединвестиционно проучване за модернизация и 

разширение на контактно-кабелна мрежа и подвижния състав на 

„Тролейбусния транспорт” EOOД – Враца” 

Сценарий 2: Рехабилитация на съществуващата контактна мрежа  - 

реконструкция и подобрение на техническите параметри и подмяната на 

автобуси по линия номер 3 с електробуси 

 

Интегриран градски транспорт -  Сценарий 1 - 57 903 084 лв. с ДДС 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Рехабилитация на съществуващата контактна мрежа - реконструкция и подобрение на 

техническите параметри и изграждане на трасетата от „Прединвестицинно проучване за 

модернизация и разширение на контактно-кабелна мрежа и подвижния състав на 

„Тролейбусния транспорт” EOOД – Враца” 

Компоненти, включени в сценария:  

• Компонент 1: Системата за управление на обществения транспорт (СУОТ)  

• Компонент 2: Достъпност на градските автобусни и тролейбусни спирки  

• Компонент 3: Доставка на нови нископодови тролейбуси  

• Компонент 4: Доставка на нов специализиран автомобил за ремонт и поддръжка  

• Компонент 5: Рехабилитация на контактна мрежа в гр.Враца  

• Компонент 6: Изграждане на нови трасета на тролейбусната контактна мрежа в гр. Враца  

• Компонент 7: Рехабилитация на ТИС  

• Компонент 8: Изграждане на велосипедни алеи  

• Компонент 9: Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения 

Интегриран градски транспорт на гр. Враца  
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Интегриран градски транспорт на гр. Враца  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 
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Централна пешеходна зона на гр. Враца  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Основната цел на проекта да се: 

 * подобри привлекателността на града и качеството на живот;  

 * създаде единна система от пешеходни пространства; 

 * запазват културно - историческите и  

 * архитектурно - естетическите параметри на средата;  

 * обновена единна градска среда; 

 * подобряване и увеличаване на зелената система;  

 * осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания; 

 * икономия на енергия с енергоспестяващо улично осветление. 

Зона 1 – бул. „Никола Войводов“ (от ж.п гара до бул. „Демокрация“) 

Зона 2 – бул. „Никола Войводов“ (от бул. „Демокрация“ до ул. „Кръстьо Българията“) 

Зона 3 – бул. „Никола Войводов“ (от ул. „Кръстьо Българията“ до ул. „Полковник Лукашов“) 

Зона 4 – пространството между ул. „Полковник Лукашов“, бул. „Христо Ботев“ и ул. 

„Гладстон“ 

Зона 5 – пространството между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Стефанаки Савов“ 

Зона 6 – пространството между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Поп Сава Катрафилов“ (площад 

„Христо Ботев“ и парк при църква „Свети Николай“)   

Зона 7 – ул. „Търговска“ 

13 474 635 лв. 
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Централна пешеходна зона на гр. Враца  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Концепция и символика на композиционното решение: 

 

Следвайки времевите наслагвания, сегашните пешеходни потоци и 

функционални звена; очакваните бъдещи потребности; може да се 

каже, че символиката от преплитащи се линии е в триединството 

”Минало, Настояще, Бъдеще”, а самата концепция е стилизирано 

дърво. 

 

Визуализирането - посоките на движение на пешеходния поток; 

архитектурното решение в линеен растер, преминаващ както през 

площадите, така и през търговските улици и парковете.  

 

Във водещите линии е вплетен символа на градското развитие. 
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Корените - миналото, те са много дълбоки и началото им се свързва още с легендарното тракийско 

племе трибали и шестото хилядолетие пр. Хр.  

Времето -  личности и събития оставили своя отпечатък именно в централната градска структура. 

Запазването и организирането на по-съвременно експониране на това културно историческо 

наследство - преплитащи се линии в областта около пл. Христо Ботев, парка и паметника на Васил 

Левски. Те изобразяват дълбоките и силно разклонени корени на миналото на града. Благодарение 

на тази линеарност е решен растера на площада. 

Настоящето - подчинено на обслужващите функции - търговия, забавления, отдих, информация. 

Ствола на дървото - там където е съсредоточен най-интензивния и жизнено подхранващ поток.  

Такава - ул. Никола Войводов (особено в частта си в зона 2 и 3) - запазена функцията й на 

търговска улица, но силно наситена с елементи на градския дизайн. Търсено е подходящо 

осветление и озеленяване, което да създаде динамична сценография и предпоставки за оживеност 

в повече часове на денонощието и повече дни през годината. 

Короната - най-младата и бързо развиваща се част на всяко дърво. Това е бъдещето, там където 

двата площада и линейният участък между тях дават най-широко поле за интегриране на нови - 

подобни на съществуващите и нови - неизползвани до момента функции и структури. Пл. Суми - 

кръстопът на пешеходни линии. 

Централна пешеходна зона на гр. Враца  
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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
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http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


     

             

Централна пешеходна зона на гр. Враца  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Зона 1 

 

Арт инсталация - 

зоната ще получи 

еднозначен символ 

и ще се превърне в 

мултифункционално 

пространство за 

активности на 

открито (изложби, 

базари, уъркшопве, 

дефилета и др.).  

Зони 2, 3 и 4 

 

 Подмяна на настилката, 

велосипедни стойки, вградени в 

настилката и декоративни 

осветителни тела, кошчета за 

разделно сметосъбиране, 

информационни табели, скрити 

линейни отводнителни решетки и 

др.); 

 Обогатяването на озеленяването; 

 Създаване на нови пространства за 

тематични работилници и базари на 

открито, временни изложби, 

занимания за деца, спорт и отдих; 

 Реорганизирана парковата среда - 

паметника на Васил Левски; 

 Новото осветление и растителност 

ще създадат динамична 

сценография. 

Зони 5, 6 и 7  

 

 Повече слънце и светлина 

с цветовата гама и 

текстурата на 

предвидените клинкерни 

настилки; 

 Увеличаване на водните 

площи и периферното 

озеленяване с 

едрогабаритна 

растителност; 

 Предвидени са площи за 

съвременно изкуство - 

постоянни и временни 

експозиции, велостойки и 

информационни табели. 

http://www.bgregio.eu/


Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Обществен парк „Руски“ 

Парк Руски, 1959 г. - архивна 

фотография 

На снимката се вижда фонтана, 

разположен в централната част и 

фонтана на „Пикаещото момченце“, 

на мястото на чешмата днес. 

 Изграждане на нова, оградена детска 

площадка; 

 реконструкция на алейната мрежа, 

полагане на нови настилки; 

 разполагане на ново парково 

обзавеждане - пейки, кошчета за 

отпадъци, електрически стълпове, 

информационни табели, велосипедни 

стендове; 

 възстановяване на водна площ - 

фонтан, изграден в недалечното 

минало, премахнат впоследствие; 

 възстановяване на фонтан със 

скулптура „голо момченце“; 

 оформяне на места за отдих и 

социални контакти; 

 подмяна на съществуваща автобусна 

спирка и благоустрояване на околното 

пространство. 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Обществен парк „Руски“ 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
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http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

Обществен парк „Руски“ 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВРАЦА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

1 977 617 лв.  

• Топлоизолиране на 

стени на сградата; 

• Топлоизолиране на 

покрива; 

• Топлоизолиране на под 

над въздух; 

• Подмяна на дограма; 

• Подмяна на 

осветителни тела; 

• Реконструкция 

вентилационна 

система;  

• Нова инсталация за 

студо и топло-

производство с 

термопомпен агрегат с 

въздушно охлаждане 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР ВРАЦА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

5 180 578 лв.  

o Топлоизолация стени; 

o Топлоизолация на покрив; 

o Подмяна на дограма; 

o Топлоизолация на под над въздух; 

o Подмяна на осветителни тела; 

o Реконструкция на вентилационни системи 

с въвеждане на рекуперация и подмяна на 

вътрешна отоплителна инсталация и 

водната разпределителна мрежа на частта 

на театъра; 

o Проектиране и изграждане на 

автоматизирано газово котелно с два броя 

нови триходови чугунени водогрейни 

котли с автоматизирано управление и 

нови циркулационни помпи с честотно 

управление 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


ОБЩИНА ВРАЦА, КОНЦЕРТНА ЗАЛА, БИБЛИОТЕКА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

6 742 330 лв.  

o Топлоизолиране на стени на сградата 

o Топлоизолиране на покрива 

o Топлоизолиране на под над въздух 

o Подмяна на дограма 

o Подмяна на осветителни тела 

o Реконструкция вентилационна система 

o Подмяна на ВОИ 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВРАЦА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

1 117 202 лв. 

o Ремонт на покрив; 

o Фасади - облицовка от 

врачански камък, 

който ще се запази, 

като се почисти и 

импрегнира с 

импрегнатор за 

заздравяване; 

o Топлоизолация стени; 

o Фасади - каменна 

облицовка от 

врачански камък - ще 

се запази.  

o Бетонови тротоари 

около сградата 

http://www.bgregio.eu/


Професионалната гимназия по търговия  

и ресторантьорство (ПГТР) 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

3 337 380 лв. 

o Топлоизолация по външни стени;  

o Външна топлоизолация по стрехи и еркери  и отворени 

пространства;  

o Топлоизолация на покрив; 

o Подмяна на външна дограма; 

o Във фоайета и коридори, където има стара дървена 

ламперия по стени, ще бъде премахната. 

o Всички вътрешни врати ще бъдат подменени с нови. 

o Подменена водопроводната и ел.инсталации; 

o Дворна канализация; 

o Алейните пространствата около сградата; 

o Засадени нови дървета и храсти около сградата в 

зелените площи; 

o Подменени с нови спортните съоръжения в двора на 

училището.  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ (ПМГ) 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

1 667 226 лв. 

o Корпус 1 – Учебна сграда: 

 

o Топлоизолация по външни стени с топлоизолационна  система;  

o Външна топлоизолация по стрехи и еркери с топлоизолационна  система;  

o Външна топлоизолация по страници на врати и прозорци  с 

топлоизолационна  система;  

o Топлоизолация на покрив;  

o Подменена водопроводната и електрическа инсталация; 

o Монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела;  

o И двете външни, входни стълбища на  сградата ще бъдат ремонтирани и 

облечени с нови плочи от гранитогрес. 

o Ще се изпълни нова дворна канализация, която ще поеме дъждовните води 

от двора и от водосточните тръби на сградата. 

o Външна рампа за хора с увреждания свързваща двете нива на двора. 

o Ще бъдат засадени нови дървета и храсти около сградата в зелените площи. 

 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ (ПМГ) 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

1 667 226 лв. 
o Корпус 2 – Физкултурен салон: 

o Топлоизолация по външни стени с 

топлоизолационна  система  тип; 

o Външна топлоизолация по страници на 

врати и прозорци  с топлоизолационна  

система; 

o Топлоизолация на покрив; 

o На игрището за футбол на двора - 

подменена оградната мрежа с нова и 

подовата настилка с нова изкуствена 

трева.  

o Старите рингове на баскетболните 

кошове ще бъдат заменени с нови. 

o Ще бъдат засадени нови дървета и 

храсти около сградата в зелените 

площи.  

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


СОУ „Отец Паисий” 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

1 197 874 лв. 
o Топлоизолация по външни стени;  

o Външна топлоизолация по стрехи и еркери с 

топлоизолационна  система;  

o Външна топлоизолация по страници на врати и 

прозорци  с топлоизолационна  система;  

o Топлоизолация на покрив;  

o Във физкултурният салон ще бъде подменена 

подовата настилка с нова винилова, подходяща за 

спортни игрища; 

o Подменена водопроводната и електрическа 

инсталация; 

o Монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела;  

o И двете външни, входни стълбища на  сградата ще 

бъдат ремонтирани и облечени с нови плочи от 

гранитогрес. 

o Ще се изпълни нова дворна канализация, която ще 

поеме дъждовните води от двора и от водосточните 

тръби на сградата. 

o Ще бъдат засадени нови дървета и храсти около 

сградата в зелените площи. 

 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


ЦДГ „Дъга” 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 Обновяване на двора 

 Проектирането и изграждането на детската 

площадка 

По сградата се въвеждат мерките за енергийна 

ефективност.  

 Подменят се вътрешните врати, където не са 

подменени. 

Подменят се балатумът в помещенията с 

ламиниран паркет.  

 Осигурява се достъпна среда в сградата на първо 

ниво като се проектират тоалетни с размери 

подходящи за хора в неравностойно положение 

чрез изграждането им в тоалетните помещения – 

показано на чертежите.  

 За достъп до сградата пред главния вход се 

предвижда подемна платформа по каталог на 

производител, разположена на стълбите. 

968 332 лв. 
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ЦДГ „Щастливо детство”  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 Обновяване на двора; 

 Проектирането и изграждането на детската площадка; 

По сградата се въвеждат мерките за енергийна ефективност;  

 Подменят се вътрешните врати, където не са подменени; 

Осигурява се достъпна среда в сградата в две от групите на първо ниво на 

корпус „1”;  

 За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа; 

 Реновират се съществуващите парапети, като досегашните на терасите се 

премахват и се заменят с метални ажурни парапети с вертикални елементи с 

височината изискуемите 105 см.  

748 050 лв. 
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ОДЗ „Детски свят”  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 Обновяване на двора; 

 Проектирането и изграждането на детската площадка; 

 По сградата се въвеждат мерките за енергийна ефективност;  

 Подменят се дограми; 

 За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа; 

 Реновират се съществуващите парапети, като досегашните на терасите се 

премахват и се заменят с метални ажурни парапети с вертикални елементи с 

височината изискуемите 105 см.  

 Обособява се ново котелно, на природен газ. 

463 848лв. 

http://www.bgregio.eu/


ОДЗ  „Единство, творчество, красота” 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

 Обновяване на двора; 

 Проектирането и изграждането на детската площадка; 

 По сградата се въвеждат мерките за енергийна ефективност;  

 Подменят се дограми; 

За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа; 

1 083 520 лв. 

http://www.bgregio.eu/


ОДЗ “Българче” 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

460 401 лв. 
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BG161РО001/1.1-01/2007  

ОДЗ “Българче” 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ „ЗВЪНЧЕ“ 2 564 482 лв. 
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3D Визуализации в Google 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ „ЗВЪНЧЕ“ 
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BG161РО001/1.1-01/2007  

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ „ЗОРА“ 

967 647 лв. 
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ „ЗОРА“ 
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В РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТА 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ „ЗНАМЕ НА МИРА“ 

1 710 003 лв. 
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Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ОДЗ  „Радост”  

 Обновяване на двора; 

 Проектирането и изграждането на детската площадка; 

 По сградата се въвеждат мерките за енергийна ефективност;  

 Подменят се дограми; 

 За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа; 

 Реновират се съществуващите парапети, като досегашните на терасите се 

премахват и се заменят с метални ажурни парапети с вертикални елементи с 

височината изискуемите 105 см.  

1 284 680 лв. 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  

ЦДГ „Европейчета” база 2 

214 676 лв. 

Обновяване на двора.  

Обособяват се детски площадки за децата, посещаващи детската градина, с 

настилка от каучукови плочи и разположено на нея комбинирани детски 

съоръжения.  

По сградата се въвеждат мерките за енергийна ефективност;  

Подменят се балатумът в помещенията с ламиниран паркет.  

Демонтират се старите стенни покрития и се подменят с нови, шпакловат се 

стените и се боядисват с латекс на неремонтираните помещения.  

Осигурява се достъпна среда в сградата;  

За достъп до сградата пред главния вход се предвижда подемна платформа. 
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Проектът се реализира с финансова 

подкрепа от Оперативна програма 

„Регионално развитие” чрез Европейския 

фонд за регионално развитие и 

държавния бюджет. 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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“Този документ е създаден в рамките на проект „Враца – врата 

към древността”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган.” 

 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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Благодаря за вниманието!  
 
 

Пресконференция – 28.12.2015 г.  BG161PO001/5-02/2012/010  

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013; 

 www.bgregio.eu;   

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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