
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 

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

Проектът е одобрен, предстои подписване на договор 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Организация и управление на проекта 
 Изготвяне на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП 
 Изпълнение на мерки по енергийна ефективност 
 Въвеждане на иновативна система за мониторинг и контрол на автома-

тиката в обекта на интервенция 
 Изпълнение на авторски и строителен надзор 
 Осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението в рамките на 

проекта 
 Информация и публичност на проекта 
 Посещение в страна донор (Кралство Норвегия) за обучение по енерги-

ен мениджмънт 
 Извършване на независим одит по проекта 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефек-
тивност в общинската образователна инфраструктура на гр. Враца. 
 
Специфични цели на проектното предложение са: 
 Изцяло въведени енергоефективни мерки в още 1 обект на образовател-

ната инфраструктура на гр. Враца: СОУ "Васил Кънчов". 
 Насърчаване на устойчивия икономически растеж на община Враца, 

чрез намаляване на енергопотреблението. 
 Изграждане на модерна образователна инфраструктура. 
 Подобряване на социално-битовите условия за пребиваване на децата 

и учениците.  
 Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в нерав-

ностойно положение, вкл. ромите и хората с увреждания, до качествена 
учебна среда. 

 Създаване на работни места за кадри, които ще участват в изпълнение-
то на дейностите по внедряване на мерките за енергийна ефективност 
на образователната инфраструктура. 

 Популяризиране на получената финансова подкрепа от Финансовия ме-
ханизъм на ЕИП. 

В оценителна комисия 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ:  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 265 635,55 лева  
ГРАНТ: 365 635,55 лева  
СЪФИНАНСИРАНЕ: няма  

Проект: “Повишаване на енергийната ефективност в СОУ Васил 
Кънчов - Враца” 

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЩИНА ВРАЦА 

Министерство  
на енергетиката  



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Подготовка на проекта; 
 Организация и управление на проекта; 
 Разработване и изпълнение на обществените поръчки; 
 Превод на документи, писмен и устен превод за събития; 
 Информация и публичност и организиране на събития; 
 Разработване на технически проекти; 
 Развитие на карстов ландшафтен парк "Понора"; 
 Развитие на карстов ландшафтен парк "Камено поле-Кунино" и възстановя-

ване на "Пустата Църква"; 
 Подобряване достъпността и туристически съоръжения на територията на 

Поноареле; 
 Разработване на интегрирани туристически услуги - Туристически информа-

ционни центрове; 
 Надзор на строителните работи; 
 Развитие и популяризиране на интегриран туристически продукт;  
 Разработване на обща система за ориентация за развит туристически про-

дукт; 
 Обща стратегия за приобщаване на паркове в мрежата от Европейски гео-

паркове и подготовка за кандидатстване; 
 Обучение на местните хора за водачи; 
 Обиколка за медии и туроператорите в паркове на Долен Дунав; 
 Организиране на образователни екскурзии за ученици.  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Общините Враца, Роман и Поноареле имат природни територии и културно 
наследство с голям туристически потенциал, които не се използва и за когото 
липсва подходяща туристическа инфраструктура.  
 
Основна цел на този проект е да се подобри устойчивото използване на кул-
турното и природно наследство и ресурси на територията на общините Враца, 
Роман и Поноареле.  
 
Партньори по проекта: община Враца, община Роман, община Поноареле и 
фондация „Лице за изкуство и култура”. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 986 817,90 евро, ГРАНТ: 4 238 795,22 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 1 940 036,28 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 38 800,73 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ: 99 736,36 евро 

Проект: “ГЕОПАРКОВЕТЕ ПО ДОЛЕН ДУНАВ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГЕОМОРФОЛОЖКО И ГЕ-

ОЛОЖКО НАСЛЕДСТВО” 

Приоритетна ос 2 : Зелен регион, Специфична цел 2.1. Подобряване на 
опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресур-

сите и културното наследство. В оценителна комисия. Подаден на 
30.09.2015 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
За ревитализиране на демонтираните археологически структури и добитите от 
тях научни данни се предвижда реализиране на четири модула по проекта: 
 Изготвяне на експозиция на открито в проучената част на археологическия 

обект чрез изграждане на защитна покривна платформа открит тип и експо-
ниране на макети на обредни съоръжения от сакралния сектор на праисто-
рическия обект. 

 Изграждане на експериментално селище от пет постройки с различни функ-
ции чрез автентични за ранния неолит материали, технологии и планове 
върху терен разположен непосредствено до праисторическия обект. 

 Експериментални дейности и демонстрации, реализирани по шест компо-
нента (добив и производство на най-ранната керамика; добив на еднозър-
нест и двузърнест плевест лимец и производство на хляб; изработка на 
предмети за бита и култа от кост; добив на дървесина и строителство на 
дървено-кирпичена постройка; производство на инструменти от камък и кре-
мък; -ревитализиране на духовния живот и ритуалност на първите земедел-
ци чрез възстановка на раннонеолитни земеделски обреди и погребални 
обичаи ). 

 Археологически проучвания на ключови участъци от обекта с цел добиване 
на допълнителни данни за хронологията на структурите, вземане на проби 
от растителни, животински и човешки костни останки и проверка на автен-
тичността на експерименталните демонстрации. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Проектът на община Враца е насочен към популяризиране на археологически-
те разкопки в село Оходен. Идеята е за консервация на проучената част от 
археологически обект - селище и култов център от ранната новокаменна епоха 
Оходен-Валога, с всички необходими благоустройства, съоръжения, площи, 
инфраструктура, постройки и други средства за функционална обстановка, 
като фокуса е археологията. 
По проекта ще бъде закупена специализирана техника за археологически про-
учвания, ще се обособи и зона за лагер с всички необходими благоустройства 
- алеи, общи площи, сцена, огнища, паркинг, тоалетни, кухня, лагерни сектори 
за палатки и т.н.  
Целевите групи са ученици, студенти, археолози, млади семейства с деца. 
В съществуващата сграда на училището ще бъде изграден Експериментален 
археологически учебен център, в които ще се провеждат лагери на ученици и 
студенти от България, Румъния и други страни, както и научни семинари и обу-
чения. 
Партньори по проекта: община Враца и Община Добрословени (Румъния). 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 36 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 6 000 000 евро, ГРАНТ: 5 880 000 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 3 000 000 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 60 000 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ: 120 000 евро 

Проект: “ОХОДЕН, РЕГИОН ВРАЦА - ДОБРОСЛОВЕНИ, РЕГИОН КА-
РАКАЛ: МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ЕПОХИ И ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ” 

Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1. Подобряване на 
опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресур-

сите и културното наследство. В оценителна комисия. Подаден на 
30.09.2015 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Дейности на партньора Община Враца: 

 Ремонт на спортна сграда (детски  басейн) в спортен комплекс „Христо Бо-
тев” гр. Враца. Сградата е предназначена за деца от 3 г. до 8/10 г. и за деца 
с увреждания  от 3 г. до 16 г. Проектирането е съобразено с осигуряване на 
достъпна среда и възможности  (оборудване и обзавеждане) за ползване на 
басейна и обслужващите помещения и от деца с увреждания. Предвижда се 
основен ремонт на всички помещения.  

 Авторски и строителен надзор. 
 Дейности по публичност и визуализация. 
 Организация на фестивал на водните спортове, с участието на учениците от 

началните училища и юноши (до 16 години) от двете общини, като част от 
официалното откриване на ремонтирания басейн във Враца.  

 Участие в плувно състезание в гр. Блаце (Сърбия).  

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Основната цел по проекта е реконструкция и изграждане на плувни съоръже-
ния в община Враца и община Блаце. 
 
 Ремонт и изграждане на местната спортна инфраструктура (плувни съоръ-

жения); 
 Осигуряване на по-добри условия за активен и здравословен начин на жи-

вот на младите хора в граничната зона; 
 Принос за подобряване на средата за развитие на младите хора; 
 Установяване на контакти и младежки мрежи в трансграничния регион, об-

мяна на знания, обмен на информация и идеи за бъдещо сътрудничество.  
 
Партньори по проекта: община Враца и Община Блаце (Сърбия). 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 599 986.27 евро 
ГРАНТ: 599 986.27 евро  (100 %) 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 310 630.80 евро  
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА БЛАЦЕ: 289 355.47 евро   

Проект: “Създаване и подобряване на условията за активен живот на 
младите хора в граничния регион чрез ремонт и изграждане на плувни 

съоръжения във Враца (България) и Блаце (Сърбия) ” 

Приоритетна ос 2: Младеж  
Одобрен, първи в списъка на резервните проекти 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Подготовката на проекта 
 Сформиране на екипи по проекта 
 Обновяване на план за дейността на проекта 
 Организиране на срещи и управление на проекта 
 Обществени поръчки 
 Информация и публичност на проекта 
 Анализ и оценка на потребностите 
 Подобряване на консултантски услуги, предоставяни на децата в училище 
 Подобряване на образователните методи и околна среда в училищата с ог-

лед насърчаване на здравословното развитие на децата и в двете общнос-
ти 

 Организиране на 4 обменни посещения с учители и деца от Гимпаци и Вра-
ца 

 Организиране на едно проучване, посещение в Финландия 
 Разработване на обща стратегия, насочена към насърчаване на здравосло-

вен начин на живот и превенция на поведенчески разстройства за ученици 
 Приемането на обща стратегия и план за действие в областта на насърча-

ването на здравословен начин на живот и превенция на поведенчески разс-
тройства за ученици 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Цел: Разработване на трансграничен модел за проектиране, тестване, сравне-
ние и оценка на инфраструктурата и модернизиране на публичните услуги за 
деца и млади хора. 

Специфични цели: 

 Разработване на общи политики за интеграция на деца и младежи в здра-
вословна социална среда, с акцент върху здравни и образователни дейнос-
ти, като: спорта, неформалното образование, околната среда и образовани-
ето за устойчиво развитие. 

 Разработване на модели на пилотни инфраструктурни съоръжения за по-
добра социална интеграция на деца и младежи; 

 Подобряване на капацитета на изпълнителните социални политики чрез 
обучение на персонала на публичните органи; 

 Повишаване на осведомеността относно това общо решение на трансгра-
ничния общ проблем чрез създаване на мрежа от заинтересовани страни. 

Партньори по проекта: община Враца и Община Гимпаци и  СОУ 1 Гимпаци 
(Румъния). 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1 104 524,93 евро, ГРАНТ: 938 846,19 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 559 339,37 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 11 186,00 евро (2 %) 

Проект: “Модел за трансгранично сътрудничество за устойчив со-
циален живот за деца и младежи – партньорство между Гимпаци и 

Враца, следователно между градски и селски райони” 

Приоритетна ос 5: Един ефикасен регион , Специфична цел 5.1 Да се по-
виши капацитета на сътрудничеството и ефективността на публичните 

институции в контекста на трансграничното сътрудничество . Подаден на 
15.03.2016 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
 Модернизиране на базата на 3 учебни заведения във Враца - Професионал-

ната гимназия по търговия и ресторантьорство (ПГТР, СОУ „Козма Тричков“, 
СОУ „Отец Паисий“, с цел да се обучават кадри, необходими за местния 
бизнес; 

 Модернизиране на общинска сграда в Своге за създаване на център за под-
крепа на бизнеса, чиято основна цел е да подпомага всички желаещи биз-
нес организации да инвестират и да получават своевременна и актуална 
бизнес информация; 

 Оигуряване на модерна и високотехнологична среда, с възможности за пос-
ледваща реализация за нуждите на обучаващите се; 

 Изграждане на мрежа за подкрепа на бизнеса между Бизнес центъра, учи-
лища и общинските администрации; 

 Създаване на два интерактивни интернет портали – един за нуждите на 
проекта и един за нуждите на Бизнес центъра. Двата портала ще бъдат 
свързани с интернет страниците на двете общини; 

 Предвидени са семинари, работни срещи и фокус групи,  за обсъжда-
не  устойчивото развитие на бизнес средата, образователната система и 
администрацията. В тях ще участват и експерти от ЕК, които ще допринесат 
за успешното реализиране на проекта. Предвижда се участие на представи-
тели на Управляващия орган на инициативата „Градски иновативни 
действия“ в мероприятията по проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative Actions) 
на Европейската комисия e своеобразна "лаборатория" за нови идеи, насоче-
на към проекти, които носят творчески, новаторски и устойчиви решения за 
справяне с установени проблеми от различно естество.  
Проектът на Враца цели създаването на иновативни решения за устойчиво 
градско развитие, ангажиращи общинската администрация, бизнеса, образо-
вателните институции и неправителствени организации в региона.  
Проектното предложение има за цел намаляване на бедността в района, уве-
личаване на работните места и подобряване на уменията за трудова заетост. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 000 000 евро 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 3 000 000 евро 
СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ВРАЦА: 600 000 евро (20 %) 

Проект: “Иновативни решения за обвързването на общинската ад-
министрация, бизнес инкубатор, образователна структура и не-

правителствена организация в един от най-изостаналите райони 
на ЕС” 

Инициативата „Градски иновативни действия“ (Urban Innovative 
Actions)  

Подаден на 31.03.2016 



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

„Академик Иван Ценов"; 
 Изграждане на Спортна зала на СОУ "Христо Ботев"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ЦДГ 

"Европейчета" база 1; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ЦДГ "Дъга"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ОДЗ "Зора"; 
 Строително-ремонтни дейности - Ремонт и обновяване на ОДЗ "Знаме на 

мира"; 
 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 ПМГ „Акад. Иван Ценов” (училището и спортна-
та зала), ЦДГ „Европейчета” база 1, ЦДГ „Дъга”, ОДЗ „Зора”, ОДЗ „Знаме на 
мира” и изграждане на спортна зала в СОУ ”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:  
КРАЙ:  

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” 

В оценителна комисия. Подаден на 20.07.2016 г. 



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

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

ване 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 7 от тях. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ:  

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

Проект: “Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгра-
ди в град Враца—Проект 1” 

В оценителна комисия. Подаден на 21.07.2016 г. 



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

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

ване 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:  
КРАЙ:  

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” 

В оценителна комисия. Подаден на 28.07.2016 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:  
КРАЙ:  

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” 

В оценителна комисия. Подаден на 28.07.2016 г. 



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 администра-
тивна 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 администрация. В резултат на планираните дейности 
по проекта се предвижда за сградата да се достигне клас на енергопотребле-
ние „В“. 
 
Специфичните цели на проектното  предложение  са: 
 Да се повиши енергийната  ефективност и да се постигне привеждане 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 предоставяне услуги 
на гражданите; 

 Да се подобри осигуряването на достъп на хора с увреждания до админист-
ративна сграда на Община Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца 
НАЧАЛО:  
КРАЙ:  

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 000 000,00 лева 
ГРАНТ: 4 000 000,00 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)” 

В оценителна комисия. Подаден на 28.07.2016 г. 



Проект: „Заедно учим, играем и творим”  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Допълнително обучение по български език за учениците, за които бъл-

гарският език не е майчин и допълнителни занимания със застрашени от  
отпадане от училище ученици от етническите малцинства; 

 Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната иден-
тичност на учените от  етническите малцинства и техните връстници в 
интеграционна мултикултурна среда; 

 Дейности за насърчаване общуването, взаимното опознаване и съвмест-
ната работа на учениците от различните етноси; 

 Общи дейности на учениците от различните училища, обхванати от про-
екта; 

 Работа с родителите; 

 Разработване и приемане на общинска програма за образователна ин-
теграция на децата и учениците от етническите малцинства; 

 Информиране и публичност; 

 Организация и управление на проекта. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
Да допринесе за постигане на значими и устойчиви резултати в сферата на 
образователната интеграция на учениците от 4 училища в Община Враца. 

Специфични цели: 

 Допълнително обучение по български език за деца, за които той не е 
майчин и допълнителни занятия с ученици, застрашени от отпадане чрез 
изграждане на 9 извънкласни форми; 

 Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етни-
ческите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултур-
на среда чрез изграждане на 14 извънкласни форми; 

 Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от раз-
личните етноси, обучаващи се в отделните училища чрез изграждане на 
16 извънкласни форми за съвместни познавателни дейности; 

 Приобщаване на родителите-роми към образователния процес, разясня-
ване ползите от образователната интеграция и приемането на различие-
то чрез провеждане на обучения, индивидуални и групови консултации; 

 Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етни-
чески произход и културна идентичност чрез съвместни дейности на ро-
дители от различни етноси—обучения, индивидуални и групови консул-
тации. 

Партньори: 

 Сдружение “Нов път” 

 СУ “Никола Войводов”, Враца 

 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Враца 

 ОУ “Христо Ботев”, с. Баница; 

 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с .Девене. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 916 590,40  лева  
ГРАНТ: 916 590.40 лева  

В оценителна комисия. 
Подаден на 08.2016 год.  

Процедура BG05M2OP001-3.002 Образователна интеграция 
на ученици от етническите малцинства и/или търсещи или 

получили международна закрила 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 Монтаж на външна топлоизолация; 
 Топлоизолиране на покрива на сградата; 
 Подмяна на дограми; 
 Топлоизолиране на под над външен въздуховод; 
 Препроектиране и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация; 
 Реконструкция и подмяна на вентилационна система в актова зала с въвеж-

дане на рекуперация; 
 Препроектиране и подмяна на осветителна инсталация. 
В сградата ще бъдат осъществени и следните ремонтни дейности: 
 По стълбищата ще се изпълнят нови предпазни метални парапети. 
 Ще се направи ново помещение за тоалетна за хора с увреждания. 
 Старите подова и стенна керамика в тоалетни, ще бъде заменена с нова, 

ще бъдат подменени санитарните прибори в тоалетните с нови. 
 Старата дървена ламперия по стени, ще бъде премахната. 
 Стълбищата в сградата ще бъдат отделени от останалите помещения с но-

ви врати и витрини от алуминиев профил. На някои помещения ще се мон-
тират нови пожаро устойчиви врати. 

 За цялата сграда ще бъде подменена водопроводната и електрическа инс-
талация във всички помещения. 

 Многораменната рампа за хора с увреждания към централния вход на учи-
лището се разрушава и се замества от електрически подемник за инвалиди. 
Ще се монтира още един подемник към един от входовете на физкултурният 
салон. 

 Ще се изпълни нова дворна канализация, която ще поеме дъждовните води 
от двора и от водосточните тръби на сградата. 

 Алейните пространствата около сградата ще се оформят с нови настилки от 
тротоарни плочи. 

 Ще бъдат засадени нови дървета и храсти около сградата в зелените пло-
щи. 

 Ще бъдат подменени с нови спортните съоръжения в двора на училището. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – град Враца 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 3 337 380.31 лева 
ГРАНТ: 2 836 773,26 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 500 607,05 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в ПГТР Враца 

В оценителна комисия. 
Подаден на 27.09.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 
 
Енергоспестяващи мерки: 
 Изолация на външни стени - Допълнителна изолация на външни стени, уп-

лътнение на фуги във фасадите; 
 Изолация на под - Допълнителна изолация на пода; 
 Изолация на покрив - Допълнителна изолация на покрив; 
 Подмяна на дограма - Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване 

на загубите от инфилтрация; 
 Мерки по осветление - Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна 

система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на 
система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: ос-
ветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на 
обществени пространства; 

 Мерки по абонатна станция - Реконструкция (подмяна) на абонатна станция 
или на нейни елементи, включително изолации; 

 Мерки по котелна инсталация - Реконструкция (подмяна) на котелна инста-
лация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), 
включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отра-
ботен въздух-вода, земни източници; 

 Мерки по прибори за измерване, контрол и управление - Въвеждане 
(подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление; 

 Настройки (вкл. "температура с понижение") - Настройка на системите за 
отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и цирку-
лиране на топлина, вентили за пестене на топла вода: вентили с ограничени 
потоци и др.; 

 Мерки по сградни инсталации - Реконструкция (подмяна) на сградните инс-
талации или на елементи от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, 
тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации; 

 ВЕИ -  Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: 
слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи. 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 
Целта е внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 
Средношколско общежитие град Враца. 

ОБЩИНА ВРАЦА 

ПЛАНИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 14-20 месеца 
 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 430 360,78 лева 
ГРАНТ: 2 065 806,66 лева (85%) 
СЪФИНАНСИРАНЕ: 364 554,12 лева (15 %) 

Проект Енергоефективни мерки в средношколско общежитие, град Враца 

В оценителна комисия. 
Подаден на 05.10.2016 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА 



Проект: „Създаване на център за интегрирани комплексни социал-
ни услуги 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 - информационнии 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 

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

В оценителна комисия. Подаден на 31.10.2016 год.  

Процедура BG05M9OP001-2.005 Активно включване 


