
 

 

 ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

 
Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица 

за организирането на широко обществено обсъждане  за  избор на идеи за най-добри 

обемно-пространствени решения, свързани с подготовката на инвестиционни проекти, които 

да бъдат включени в проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/5-02/2012  "В подкрепа за следващия програмен период", Приоритетна ос 5: 

"Техническа помощ", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" - 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  

Дата на провеждане на общественото обсъждане: 
12 октомври 2012 г. – 17:00 часа. 

 Място на провеждане: 
Концертна зала – в сградата на Община Враца. 

Списъкът с обекти, които да бъдат включени в проекта на Община Враца по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за 

следващия програмен период" включва:  

І. Градска среда 
1. Обект: Пешеходна зона (от началото на парк „Хижата” до пл. „Суми”). Реконструкция на 

пешеходната зона. Озеленяване. Обособяване на зони за отдих. Изграждане на детски 

площадки. 

2. Обект: Крайречен булевард. Обособяване на зони за отдих. Реконструкция на „Табашки 

мост”. Изграждане на велоалеи. Изграждане на подпорни стени. Реконструкция на кръгово 

движение на „Червения площад”. 

3. Рехабилитация на улици в зоните за въздействие. 

ІІ. Културна инфраструктура 
1. Обект: Регионален музей. Зала Общински съвет. Концертна зала в Община Враца. 

Регионална библиотека „Христо Ботев”. Зала за публични мероприятия. Младежки дом. 

ІІІ. Образователна инфраструктура 
1. Обекти: Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в ЦДГ № 16, ОДЗ „Знаме 

на мира” жк. „Дъбника”, ОДЗ „Звънче” жк. „Сениче”, ОДЗ „Радост” жк. „Дъбника”. 

Очакваме и писмени становища и предложения, които се предават лично или по пощата до 

12.10.2012 г.  на адрес: 3000 Враца, ул.”Стефанаки Савов” № 6, на вниманието на зам.-кмет 

„Европейско финансиране и обществени поръчки”. 

Подробности за ОП „Регионално развитие” и насоките за кандидатстване, може да намерите 

на:http://www.bgregio.eu/shemi/95/bg161po001-5-02-2012-v-podkrepa-za-sledvashtiya-programen-

period.aspx   

Искрено се надявам заедно да превърнем град Враца в развиващ се икономически, 

културен и туристически център, с подходящи условия за бизнес и високо качество на 

живот. Разчитам на Вашето сътрудничество. 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

Кмет на Община Враца 
 


