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Структура на финалния-доклад отчет на ИПГВР

Финален Доклад-отчет за изпълнението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрираните планове за градско
възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. през втората половина на 2020 г., в края на периода
на действие на ИПГВР 2014-2020, се извършва финално отчитане на плана чрез изготвянето на финален
доклад-отчет за изпълнението на плана, който включва следните елементи:

• Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за
функционални връзки, с включени проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента
на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата-бюджет;

• Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на
постигане на целевите им стойности към края на периода;

• Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на
постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;

• Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно
ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;

• Основни изводи и препоръки за следващия период.



Общо представяне на Интегриран план за градско възстановяване и

развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

ИПГВР на град Враца за периода 2014-2020 г. е разработен съгласно изискванията на

Методическите насоки на Министерството на регионалното развитие за разработване и

прилагане на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Планът е приет с Решение 501/25.06.2013 г. на Общински съвет – Враца и одобрен от

Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР 2007-2013 г.

Във връзка с настъпили промени, след одобрението на ИГПВР – Враца и ОПРР 2014-2020,

както и постъпили предложения от представители на държавни, регионални и общински

структури, за включване на допълнителни обекти в ИГПВР и в изпълнение на Приоритетна ос 1

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", през 2016 г. в плана са включени допълнителни

обекти, както и допълнителен проект, който допринася за функционалните връзки на града

с неговата периферия и се реализират извън зоните за въздействие.
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Общо представяне на Интегриран план за градско възстановяване и

развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

ВИЗИЯ НА ИПГВР НА ГР. ВРАЦА

До 2020 г. град Враца да се превърне в съвременен европейски град

с устойчиво развитие, запазена идентичност, активна социална общност, 

качествена среда за живот, бизнес, спорт и рекреация, икономика, основана на 

знание и иновативност, територия със съвременна инфраструктура, екологично 

селско стопанство, развит туризъм, съхранена и облагородена природна среда, 

богат културен живот, толериращ активния живот на населението и развиващ 

таланта на своите деца.
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Общо представяне на Интегриран план за градско възстановяване и

развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ВРАЦА

Гръбнакът на стратегията за възстановяване и развитие на град Враца до 2020 г. е

съсредоточен върху съживяването на местната икономика, като всички останали

цели, мерки и дейности са подкрепящи и съпътстващи тази основна линия на

действие.

Тези три общи направления са дефинирани в следните три общи цели:

Обща цел 1: Съживяване и развитие на местната икономика

Обща цел 2: Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 

инфраструктура

Обща цел 3: Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на 

културно-историческото наследство
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Общо представяне на Интегриран план за градско възстановяване и

развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

Обект на ИПГВР на град Враца за периода 2014-2020 г. са три
зони за въздействие на територията на града, които са
определени по обща методика и критерии, зададени в
методическите насоки на МРРБ за изработване и прилагане
на ИПГВР:

• Зона с преобладаващ социален характер;

• Зона с потенциал за икономическо развитие;

• Зона на публични функции с висока обществена
значимост.

Отделно от трите зони в ИПГВР е включен раздел за
Хоризонталния проект "Интегриран градски транспорт, гр.
Враца", както и раздел "Функционални връзки", обхващащ
територията на целия град Враца и населените места извън
общинския център
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Зона с преобладаващ социален характер

Предмет на програмата за реализация на зоната с преобладаващ

социален характер е реконструкция на жилищна зона в град Враца,

определена като зона за въздействие под номер I в разработения за

целия град ИПГВР. Обхватът на зоната с преобладаващ социален

характер (съкратено Зона "С") са 86 многофамилни жилищни сгради

(68 бр. в жк. "Дъбника" и 18 бр. в жк. "Сениче"), изградени по системата

ЕПЖС.

В резултат на проведени множество дискусии и срещи са

дефинирани 21 проекта, групирани в 7 групи. Значителна част от

проектите са ориентирани към транспортно-комуникационната

инфраструктура: изграждане и рехабилитация на улична мрежа,

пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а също така и

образователна и културна инфраструктура. Друга част от проектите

са насочени към обитаването и жизнената среда, където се

предвиждат мерки, свързани с енергийна ефективност и ремонтни

дейности на жилищни сгради. Заложени са проекти за обновяване на

публичните пространства, изграждане на детски и спортни площадки,

места за отдих.
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Зона с потенциал за икономическо развитие

Предмет на програмата за реализация на зоната с потенциал за

икономическо развитие е реконструкция на икономическа зона в град

Враца, определена като зона за въздействие под номер II в

разработения за целия град ИПГВР.

В резултат на проведени множество дискусии и срещи са

дефинирани 27 проекта, групирани в 8 групи. Значителна част от

проектите са ориентирани към транспортно-комуникационната

инфраструктура: изграждане и рехабилитация на улична мрежа,

пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а също така и

образователна, културна, социална и здравна инфраструктура.

Заложени са проекти за обновяване на публичните пространства,

изграждане на детски и спортни площадки, места за отдих. Друга част

от проектите са насочени към осигуряване на благоприятна бизнес

среда с цел съживяване на икономиката и привличане на

инвестициите посредством изграждане на нов технологичен парк и нов

логистичен парк. Втората голяма група проекти са проектите,

предвидени за реализация от бизнеса на територията на града, които

е заложено да бъдат изпълнявани изцяло с частни средства.
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Зона на публични функции с висока обществена значимост

Предмет на програмата за реализация на зоната на публични

функции с висока обществена значимост е реконструкция на

централна градска част в град Враца, определена като зона за

въздействие под номер III в разработения за целия град ИПГВР.

В резултат на проведени множество дискусии и срещи са

дефинирани 26 проекта, групирани в 8 групи. Значителна част от

проектите са ориентирани към транспортно-комуникационната

инфраструктура: изграждане и рехабилитация на улична мрежа,

пешеходни пространства, велоалеи и паркоместа, а също така и

образователна и културна инфраструктура. Друга част са насочени

към обитаването и жизнената среда, където се предвиждат мерки,

свързани с енергийна ефективност и ремонтни дейности на жилищни

сгради. Заложени са проекти за обновяване на публичните

пространства, изграждане на детски и спортни площадки, места за

отдих.
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Интегриран градски транспорт

По хоризонталния проект за Интегриран градски транспорт е

предвидено ново трасе за разширение на съществуващата мрежа,

което да покрие голяма част от зоните за въздействие. Това е от

изключителна важност за жителите на целия град и за това е от

приоритетно значение за Община Враца. Заложено е да бъде

извършена рехабилитация на основни улици и булеварди в града,

реновиране и изграждане на нови тролейбусни спирки, контактно-

кабелна мрежа и модернизация на автопарка, както за новото

тролейбусно трасе, така и за съществуващото.

С цел регулация на трафика, намаляване на престъпността и

вандализма в град Враца, е разработен проект за видеонаблюдение –

единна интегрирана система за безопасна градска среда и

превенция на риска, която да обхване най-натоварените от трафик на

хора и автомобили места. Проектът има за цел да създаде по-сигурна

и организирана среда за живот за местното население, гостите и

туристите.
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Функционални връзки

С решение №89, прието с протокол №7/22.02.2016 г. на ОбС – Враца в

плана са включени допълнителни обекти, както и допълнителен проект,

който допринася за функционалните връзки на града с неговата

периферия и се реализира извън зоните за въздействие.

Съгласно направените допълнения извън зоните за въздействие, с цел

осигуряване на функционални връзки на града с периферията, е

добавен Проект №ФВ-1 "Създаване на социални жилища на база

общински къщи". Проектът е включен в ИПГВР във връзка с

идентифицираната в Община Враца потребност от социални

жилища. Целта на проекта е осигуряване на равен достъп до

съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за

социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния

живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в

неравностойно положение, в т.ч. бездомни хора и/или такива,

живеещи в много лоши битови условия; родители с деца, вкл.

непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено

здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване.
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Инвестиционната програма – основен инструмент за реализация на

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Инвестиционната програма на Община Враца за периода 2014-2020 г.

представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР.

Чрез нея се осигурява механизъм за определяне на приноса и подкрепата

на ОПРР 2014-2020 за цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете, както

и се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на

финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети.

В този смисъл Инвестиционната програма на Община Враца

представлява основен инструмент за финансиране и реализация на

проектите, заложени в ИПГВР.

Съгласно сключеното Споразумение за реализация на ИП на Община

Враца общият размер на безвъзмездната финансова помощ за

изпълнение на индикативния списък с основните проекти, включени в нея

е в размер на 23 254 828,48 лв.

Проектните предложения се реализират както в зоните за въздействие от

ИПГВР Враца (Зона с преобладаващ социален характер и Зона на

публични функции с висока обществена значимост), така и извън

одобрените зони за въздействие за подкрепа на функционалните връзки на

града с неговата периферия.
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Инвестиционната програма – основен инструмент за реализация на

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

В изпълнение на Инвестиционната си програма Община Враца е реализирала или е в процес на
изпълнение на следните ключови за града проекти, финансирани с безвъзмездни средства в рамките на
ОПРР 2014-2020 г.:

• Проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 1";

• Проект "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - Проект 2";

• Проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)";

• Проект "Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на гр. Враца";

• Проект "Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни
институции";

• Проект "Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за
настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение".
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Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и

информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и

целите на плана
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Зона за въздействие
Общо за зона за 

въздействие
Дял

Други средства 
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е
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Зона за въздействие ЗВI 

"Зона с преобладаващ 

социален характер" 

общо, в т.ч.

134,621,322.41 22.86% 103,280,023.80 2,242,764.69 399,529.87 6,859,879.37 0.00 0.00 21,469,124.67 370,000.00 0.00

Зона за въздействие ЗВII 

"Зона с потенциал за 

икономическо 

развитие" общо, в т.ч.

165,169,988.59 28.05% 95,572,851.53 2,252,248.63 0.00 8,125,065.72 0.00 0.00 59,219,822.71 0.00 0.00

Зона за въздействие ЗВIII 

"Зона с публични 

функции с висока 

обществена значимост" 

общо, в т.ч.

228,283,544.08 38.77% 177,189,005.74 6,507,416.80 3,743,992.84 18,925,583.28 0.00 0.00 20,487,545.42 1,430,000.00 0.00

"Интегриран градски 

транспорт, гр. Враца"
59,294,648.90 10.07% 47,520,929.99 2,942,472.45 445,200.00 8,386,046.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3BФВ - Извън зоните за 

въздействие - 

Функционални връзки

1,500,000.00 0.25% 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 

ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР)
588,869,503.98 100% 425,062,811.06 13,944,902.57 4,588,722.71 42,296,574.84 0.00 0.00 101,176,492.80 1,800,000.00 0.00

Относителен дял на 

източниците на 

финансиране, %

- - 72.18% 2.37% 0.78% 7.18% 0.00% 0.00% 17.18% 0.31% 0.00%

Обобщено представяне на

програмата за реализация

на ИПГВР – Враца, в лв.
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Финансово изпълнение на ИПГВР към края

на периода за реализация
Зона за въздействие Общо за зона за въздействие Отчетена стойност (лв.) Финансово изпълнение (%)

ЗВI "Зона с преобладаващ 

социален характер"
134,621,322.41 18,107,540.22 13.45%

ЗВII "Зона с потенциал за 

икономическо развитие"
165,169,988.59 21,380,794.96 12.94%

ЗВIII "Зона с публични функции с 

висока обществена значимост"
228,283,544.08 26,535,814.17 11.62%

"Интегриран градски транспорт, 

гр. Враца"
59,294,648.90 7,328,630.51 12.36%

3BФВ -  Функционални връзки 1,500,000.00 359,521.44 23.97%

ОБЩО 588,869,503.98 73,712,301.30 12.52%

3BФВ - Функционални връзки

"Интегриран градски транспорт, гр. Враца"

ЗВIII "Зона с публични функции с висока 

обществена значимост"

ЗВII "Зона с потенциал за икономическо 

развитие"

ЗВI "Зона с преобладаващ социален 

характер"

359 521,44

7 328 630,51

26 535 814,17

21 380 794,96

18 107 540,22

Отчетена стойност (лв.) Общо за зона за въздействие



Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и

информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и

целите на плана

Финален Доклад-отчет за изпълнението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

Техническо изпълнение на ИПГВР към края

на периода за реализация
Зона за въздействие Брой заложени проекти Брой реализирани 

проекти 
Техническо 

изпълнение (%) 

ЗВI "Зона с 
преобладаващ 

социален характер" 
21 11 52,38% 

ЗВII "Зона с потенциал 
за икономическо 

развитие" 
27 13 48,15% 

ЗВIII "Зона с публични 
функции с висока 

обществена значимост" 
26 11 42,31% 

"Интегриран градски 
транспорт, гр. Враца" 5 2 40,00% 

3BФВ -  Функционални 
връзки 1 1 100,00% 

ОБЩО 80 38 47,50% 

 

52%

48%

38 проекта
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Реализирани проекти

ЗВI - Зона с преобладаващ социален характер

Най-добър резултат като реализация на проекти в
процентно съотношение постига ЗВI - Зоната с
преобладаващ социален характер с 52% или 11
реализирани проекта от 21 планирани.
Тук по-значимите обекти, които са включени в проекти
са СОУ "Никола Войводов", ОДЗ "Звездица", ОДЗ
"Зора", ОДЗ "Звънче“, ОДЗ "Знаме на мира", ОДЗ
"Радост", панелни сгради и междублокови
пространства в ж.к. "Сениче" и ж.к. „Дъбника“, както и
реконструкция на улични мрежи и улично осветление
и изграждане на паркинги в зоната.

48%
52%

11 проекта
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Реализирани проекти

ЗВII - Зона с потенциал за икономическо развитие

В зоната с потенциал за икономическо развитие към края
на периода за реализация на ИПГВР са отчетени 13 от
първоначално заложени 27 проекта.
Реализираните проекти на Община Враца са свързани с
подобряване на физическата среда на индустриалната
зона, както и с реконструкция и рехабилитация на
съществуващите подземни мрежи и изграждане на нови.
Предвид спецификата на зоната, в ИПГВР е заложено и
участието на частни инвеститори в реализирането на
целите и визията за развитие на зоната за икономическо
развитие. В тази връзка се отчитат и 8 реализирани частни
проекта, които допринасят значително за развитието на
град Враца и региона като цяло.

52%

48%

13 проекта
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Реализирани проекти

ЗВIII – Зоната за въздействие с публични функции

В зоната са реализирани 42% от всички първоначално
заложени проекти. Голяма част от тях са налочени към
реконструкцията и внедряването на мерки за енергийна
ефективност и оборудване и модернизиране на
образователни институции като Природо-математическа
гимназия “Акад. Иван Ценов”, СОУ „Козма Тричков", СОУ
„Отец Паисий”, СОУ „Васил Кънчов”, СОУ „Христо Ботев”,
ОДЗ „Единство творчество, красота", ОДЗ ”Детски свят”, ЦДГ
„Дъга”, ЦДГ ”Европейчета”, ЦДГ „Българче“, ЦДГ „Щастливо
детство”. От ключово значение са и обектите – панелни,
монолитни и ЕПК сгради, реализирани по дейност Ремонт
на основните елементи на многофамилни жилищни
сгради, строени по индустриален способ и мерки за
енергийна ефективност.

58%

42%

11 проекта
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Реализирани проекти

"Интегриран градски транспорт, гр. Враца"

В групата проекти от Интегриран градски транспорт е
реализирана рехабилитация и реконструкция на улични
мрежи и съоръжения. В допълнение на реализирането на
Интегрирания план Община Враца на 05.11.2019 г. стартира
изпълнението на проект "Модернизиране на градския
транспорт в община Враца по Процедура BG16M1OP002-
5.004 Мерки за адресиране на транспорта като източник на
замърсяване на атмосферния въздух по Оперативна
програма "Околна среда". Планираната доставка на 13
нови електрически автобуси и 9 нови тролейбуси ще
допринесе за удовлетворяване потребностите на
населението, туристите и гостите, фирмите и
организациите в община Враца, от чист въздух, модерен и
екологичен градски транспорт.

60%

40%

2 проекта
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Функционалните връзки извън зоните за въздействие

Функционалните връзки извън зоните за въздействие са представени чрез започналата реализация на
проект BG16RFOP001-1.019-0006-C01 "Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни
социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно
положение" с обща стойност на проекта 1 088 816,01 лв., който е единственият планиран проект, включен
в ИПГВР като допълнителен проект, който допринася за функционалните връзки на града с неговата
периферия и се реализира извън зоните за въздействие.

3BФВ - Функционални връзки
359 521,44

Отчетена стойност (лв.) Общо за зона за въздействие
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Обобщеният анализ на цялостното изпълнение на ИПГВР на гр. Враца показва, че в периода

2014-2020 г. са реализирани редица проекти и мерки в изпълнение на всички три общи цели

от стратегията за развитие на града:

Обща цел 1: Съживяване и развитие на местната икономика

Обща цел 2: Реконструкция и модернизация на техническата и транспортна 

инфраструктура

Обща цел 3: Изграждане на привлекателна среда за живот и опазване на културно-

историческото наследство

В резултат на направения цялостен анализ на техническото и финансово изпълнение на

проектите и обектите, заложени в ИПГВР на гр. Враца, може да бъде направено обективно

заключение, че е налице видим напредък в изпълнението на поставените цели за

реализацията на стратегията за възстановяване и развитие на гр. Враца. Това от своя

страна допринася за постигането в максимална степен на желаната визия за развитие на

града.



Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители

на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР

Финален Доклад-отчет за изпълнението на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца за периода 2014-2020 г.

Като пречки и проблемни области при реализацията на проектите и дейностите, заложени в ИПГВР на
гр. Враца, могат да бъдат изведени обстоятелства като:

• липса на възможности за финансиране;

• пренасочване на планирани средства по спешност към други обекти;

• недостиг на общински средства или заемно финансиране за реализация на проектите в планирания
период;

• забавяния и невъзможност за подписване на договори с избрани изпълнители, поради продължителни
обжалвания от страна на участници в обществени поръчки;

• промяна на собствеността на имотите, върху които се планират интервенции;

• промяна в начина на стопанисване, както и във функциите на обектите;

• промяна на състоянието на сградния фонд;

• проблеми със статута на обектите и др.



Основни изводи и препоръки за следващия период
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Като причина за ниското ниво на изпълнение на проектите и обектите в ИПГВР, следва да бъде изведено и
оптимистичното планиране и залагане на мерки и дейности, които се оказват по-амбициозни и
мащабни за изпълнение спрямо ограничените ресурси и възможности на общината. За
преодоляването на този недостатък е необходимо активно да се работи за навременното бюджетно
осигуряване и възлагане разработването на технически проекти за стратегически важните
инфраструктурни обекти на Община Враца с цел постигане на оптимално ниво на проектна
готовност.

С определящо значение през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъде използването на различни
варианти за изпълнението на важни за развитието на града и региона проекти и инфраструктурни
интервенции посредством използването на инструменти за финансов инженеринг, както и
реализирането на активно сътрудничество на публичните власти с бизнеса чрез различните форми за
публично-частно партньорство.

Чрез оптимизиране на броя на обектите и проектите, заложени за изпълнение, ефективно планиране
на ресурсите и търсене, идентифициране и използване на различни варианти за финансиране,
Община Враца има капацитета и обективната възможност да преодолее тази проблемна област през
новия програмен период и да превърне новия си План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.
в наистина ефективен инструмент за управление.
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Като основен извод на база на направения анализ може да бъде отчетено, че е постигнато добро ниво
на изпълнение на приоритетите и целите по отношение и на трите зони за въздействие на ИПГВР на гр.
Враца, както и по отношение на хоризонталния проект за интегриран градски транспорт и зоната за
функционални връзки.

Всичко гореизложено потвърждава, че през периода 2014-2020 г. Община Враца е изпълнявала активни и
целенасочени действия за реализацията на максимален брой обекти от дългия списък, описан в
Програмата за реализация на ИПГВР, с което е постигнат значителен напредък за реализиране на
заложената визия за развитие на града.

Следва да се отбележи, че от определящо значение за успеха при реализацията на обектите и
проектите в ИПГВР на гр. Враца през изминалия програмен период е активното изпълнение на
комуникационната стратегия на Община Враца. Чрез използването на различни комуникационни
канали, Община Враца осигурява ефективното участие на всички заинтересовани страни, имащи
отношение към реализацията на ключовите за града и общината проекти. Тази практика следва да
бъде насърчавана и прилагана и през новия програмен период, в контекста на прилагането на
интегрирания териториален подход за развитие.



Контакти
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