
Мерки Индикатори за изпълнение Проекти Община Бенефициент

Повишаване на конкурентоспособността и експортните 

възможности на Селебра ЕООД чрез въвеждане на ново 

технологично оборудване.

Бяла Слатина СЕЛЕБРА ЕООД

Устойчиво развитие и конкурентоспособност чрез инвестиции 

в енергоефективно технологично оборудване

Враца БАТПЕЛ ЕООД

Подобряване на производственият капацитет на "Беана Враца" 

ООД

Враца БЕАНА-ВРАЦА 

ООД

Подобряване на производствения капацитет на „ВЕГА 03“ 

ООД

Враца ВЕГА 03 ООД

Подобряване на производствения и експортен капацитет на 

ГЛОБАЛ НЕТ ТЕХНОЛОДЖИ АД

Враца ГЛОБАЛ НЕТ 

ТЕХНОЛОДЖИ 

АД

Нови възможности в Бизнес Софтуер Консулт Враца Бизнес Софтуер 

Консулт АД

Естетична медицина в европейски условия на труд Враца ГРУПОВА 

ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИР

АНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО 

КОЖНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

- Д-Р ЯКИМОВА 

2011 ООД

Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за 

гипсиране и обездвижване на крайници.

Враца ДА ТРАНС ООД

Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и 

увеличаване на износа на "РИНО СИСТЕМС" ООД.

Враца "РИНО 

СИСТЕМС" 

ООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Обем на инвестициите в технологично 

обновяване на предприятията - 28 154 583 

лв. в приключили договори, 13 997 716 

лв. в проекти в процес на изпълнение;

Приложение 1 Таблица с проекти

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НАКОНКУРЕНТНА МЕСТНА ИКОНОМИКА

Приоритет 1.1. Подкрепа за МСП и подобряване на средата за правене на бизнес



Модернизация и подобряване на условията за труд на 

рибовъдна ферма "Агов дол"

Враца "Сан Марко 

2007" ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в „Председник“ 

ЕООД

Враца „ПРЕДСЕДНИК“ 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на ДиДжи консулт ЕООД

Враца ДИДЖИ 

КОНСУЛТ 

ЕООД

Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и 

увеличаване на износа на "АЙ ТИ ДИ Системс" ЕООД.

Враца АЙ ТИ ДИ 

СИСТЕМС 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в "ЕСТРЕЛ" ЕАД Враца ЕСТРЕЛ ЕАД

Подобряване на производствения капацитет в "ЗММ-ВРАЦА" 

АД

Враца ЗММ-ВРАЦА 

АД

Повишаване на производствения капацитет и възможностите за 

износ в ЕТ "КАМ - Никола Стойков"

Враца КАМ - НИКОЛА 

СТОЙКОВ ЕТ

Подобряване на производствения процес в Медиязуум ООД Враца МЕДИЯЗУУМ 

ООД

Повишаване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на „Междинна станция“ ООД

Враца МЕЖДИННА 

СТАНЦИЯ ООД

"Подобряване на производствения капацитет в МИТЕВ ЕООД" Враца МИТЕВ ЕООД

Повишаване на технологичния (производствен) капацитет и 

засилване на експортния потенциал на Найкомс ЕООД

Враца НАЙКОМС 

ЕООД

Повишаване на капацитета и експортния потенциал на "НЕДИ - 

СТИЛ" ЕООД

Враца НЕДИ-СТИЛ 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на "Нетроникс" 

ЕООД

Враца НЕТРОНИКС 

ЕООД

 Подобряване на управленските и производствени процеси в 

„ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД

Враца ПРЕДСЕДНИК 

ЕООД

Повишаване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на Пуш Пул Продъкшън АД.

Враца ПУШ ПУЛ 

ПРОДЪКШЪН 

АД

 Автоматизация и оптимизация на производствените процеси в 

Рилман ЕООД

Враца РИЛМАН ЕООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Обем на инвестициите в технологично 

обновяване на предприятията - 28 154 583 

лв. в приключили договори, 13 997 716 

лв. в проекти в процес на изпълнение;



 Подорбяване на производствения капацитет в „РМЗ 

Михайлов“ ЕООД

Враца РМЗ 

МИХАЙЛОВ 

ЕООД

Технологична модернизация за повишаване на 

производствения капацитет и възможностите за експорт на 

„Семков - 2001“ ЕООД

Враца СЕМКОВ-2001 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на Серпио ООД Враца Серпио ООД

 Нови възможности за развитие на технологичната сила в 

"Софт Системи" ЕООД

Враца СОФТ 

СИСТЕМИ 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в „СТИВ“ ЕООД Враца СТИВ ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на Трафик системи 

ЕООД

Враца ТРАФИК 

СИСТЕМИ 

ЕООД

Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване 

производствения капацитет на Центромет АД

Враца ЦЕНТРОМЕТ 

АД

Подобряване на производствения капацитет на “Три Де 

Проджекшън” ЕООД, чрез технологично обновление и 

закупуване на оборудване за три де прожекции

Враца ТРИ ДЕ 

ПРОДЖЕКШЪН 

ЕООД

Увеличаване капацитета за предоставяне на облачни услуги, 

изискващи висока изчислителна мощност

Враца УЕБ СЪРВИСИС 

ЕООД

Инвестиции за подобряване на капацитета, ресурсната 

ефективност и потенциала за износ на "УИТМАЙНД" ЕООД.

Враца УИТМАЙНД 

ЕООД

ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения 

капацитет

Враца  ЧЕХ-ПЛАСТ 

ООД

 Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената 

система на "Атоменергоремонт“ АД

Козлодуй АТОМЕНЕРГОР

ЕМОНТ АД

Повишаване на производствения капацитет на "Краностроене -

инженеринг" ЕООД

Козлодуй КРАНОСТРОЕН

Е-

ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД
Повишаване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на „Полимер продукт” ООД

Криводол ПОЛИМЕР 

ПРОДУКТ ООД

Повишаване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на „Стеалит” ООД

Криводол СТЕАЛИТ ООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Обем на инвестициите в технологично 

обновяване на предприятията - 28 154 583 

лв. в приключили договори, 13 997 716 

лв. в проекти в процес на изпълнение;



Подобряване на производствения капацитет в предприятие 

"Хели 2001" ЕООД

Криводол ХЕЛИ 2001 

ЕООД

Повишаване на производствения капацитет и засилване на 

експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД

Мездра "МАУС-ПС" 

ЕООД

"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно 

технологично оборудване"

Мездра АРЕТЕ СТРОЙ 

ЕООД

"ЛАНД-МЕТАЛ" ЕООД с нов производствен капацитет и 

подобрени продукти

Мездра ЛАНД-МЕТАЛ 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в "Людал 

Фрикшън" ЕООД

Мездра ЛЮДАЛ 

ФРИКШЪН 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в "Уаиър Трейд" 

ЕООД

Роман УАИЪР ТРЕЙД 

ЕООД

Иновативна система за персонализиране на мултимедийно 

съдържание

Бяла Слатина СМАРТ СОФТ 

ТЕХ ООД

Внедряване на иновативна услуга: Мобилно шоково 

замразяване

Враца АЙСБЕРГ ГРУП 

ЕООД

Подкрепа за внедряване на интелигентно реле, работещо по 

стандарт IEEE 802.11

Враца АЛТЕРКО 

РОБОТИКС 

ЕООД

Нови технологии за подобряване конкурентоспособността на 

Балистик сел ЕООД

Враца БАЛИСТИК СЕЛ 

ЕООД

Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на 

устройство за гласови комуникации на диспечърски център 

„Радис“

Враца БАЛКАНТЕЛ 

ООД

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В БИЗНЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ Враца БИЗНЕС 

ДИВЕЛЪПМЪН

Т ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на Бизнес Софтуер 

Консулт АД (БСК), чрез инвестиции в съвременно ИТ 

оборудване и софтуер

Враца БИЗНЕС 

СОФТУЕР 

КОНСУЛТ АД

Повишаване конкурентоспособността на БНД Текстил ЕООД, 

посредством закупуване на ново поколение 

високотехнологична изцяло автоматизирана поточна линия за 

печат върху различни видове разтегливи и неразтегливи 

материи и внедряване на софтуерна система за качествен 

контрол.

Враца БНД - ТЕКСТИЛ 

ЕООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Обем на инвестициите в технологично 

обновяване на предприятията - 28 154 583 

лв. в приключили договори, 13 997 716 

лв. в проекти в процес на изпълнение;

Договори за трансфер, въвеждане на 

иновационни технологии и производства, 

научно обслужване с организации 

извършващи НИОРД - над 30 договора;



Разработване на иновативен процес от „Графен Иновейшънс“ 

ООД

Враца ГРАФЕН 

ИНОВЕЙШЪНС 

ООД

Повишаване на иновативния капацитет на Декс Лаб ЕООД чрез 

внедряване на иновации

Враца ДЕКС ЛАБ 

ЕООД

Повишаване на капацитета на Декс Лаб ЕООД чрез инвестиции 

в съвременни технологии.

Враца ДЕКС ЛАБ 

ЕООД

Внедряването и пускане в производство на 

БЕЗДИСПЕРСИОНЕН ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР

Враца  ДИДЖИ 

КОНСУЛТ 

ЕООД

Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността в 

производствения процес на "Дитекс-СМ" ООД чрез внедряване 

на нови технологии

Враца ДИТЕКС-СМ 

ООД

Внедряване и пускане в производство на иновативен резервоар 

с безшевно хидро-изолационно покритие

Враца ЕЙ ЕНД ДЖИ 

ИНВЕСТ 

БЪЛГАРИЯ 

ЕООД
Иновации в Екостар за интелигентно управление на енергийни 

мрежи.

Враца ЕКОСТАР - С 

ЕООД

Подобряване производствения капацитет на „Индекс-

България” ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за 

разработване на приложен софтуер и системи

Враца ИНДЕКС-

БЪЛГАРИЯ ООД

Внедряване в производство на иновативна интелигентна 

фасунга intellampi

Враца ИНДЪСТРИЪЛ 

ТРЕЙДИНГ 

ООД

Разработване на иновативна система за складов мениджмънт 

"INNRFID"

Враца ИННОЛ ООД 

Повишаване на производствения капацитет и експортния 

потенциал на Йовасофт – 2 ЕООД, посредством закупуване на 

високотехнологични активи.

Враца ЙОВАСОФТ 2 

ЕООД

Повишаване конкурентоспособността на „КРАЛТРЕЙС” ООД, 

посредством закупуване на нова трошачна инсталация и 

оборудване на собствена лаборатория

Враца КРАЛТРЕЙС 

ООД

Инвестиция за производството на повече метални компоненти 

с по-висока добавена стойност за световни машиностроителни 

лидери

Враца ЛЕСТО 

ПРОДУКТ 

ЕООД

 Внедряване в производство и пазарна реализация на 

иновативна система за закрепване на камера върху предпазна 

каска

Враца ЛОМИНИ ООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Договори за трансфер, въвеждане на 

иновационни технологии и производства, 

научно обслужване с организации 

извършващи НИОРД - над 30 договора;



Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни 

източници

Враца МЕДИА 

МОНИТОР 

ЕООД

Внедряване на иновативен продукт „Дозираща помпа за 

течности и масла”

Враца  П И Н 

КОНСУЛТ 

ЕООД

Подобряване на производствения капацитет на издателство 

„Просвета-София“ АД чрез развитие на регионалните му 

центрове и внедряване на нови технологии

Враца ПРОСВЕТА-

СОФИЯ АД

 Внедряване на иновативна стрийминг технология за 

разпространение на дигитализирана аудио – визуална 

продукция.

Враца СИЛВЪР 

ФЪРСТ ЕООД

Разработване на иновативен продукт от Сокорт ООД Враца Сокорт ООД

Разработване на Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор 

за захранване на улично осветление в паралел с електрическата 

мрежа в едно с изход за зарядно устройство на 220 V

Враца СОЛАР 

ЕНТЪРПРАЙЗ 

ООД

Разработване на прецизно софтуерно базирано автоматизирано 

управление на полифункционален компостен тунел за 

гъбопроизводство тип 3в1 (за фази 

ферментация/пастьоризация/инкубация)

Враца ФРЕШ СОФТ 

КОНТРОЛ ООД

МЕХАТРОННА ТЕЛЕСКОПИЧНА СИСТЕМА ЗА 

ВГРАЖДАНЕ В НАНО И МИКРО САТЕЛИТИ

Враца ХЕКСАГОН 

АЕРОСПЕЙС 

ЕООД

 Модернизиране и подобряване на производствения капацитет, 

технологиите и управлението на процесите използвани от 

„ТИТА-КОНСУЛТ“ ООД за радиационен контрол на обекти от 

околната и работната среда и въвеждане на нови технологии

Козлодуй ТИТА-

КОНСУЛТ ООД

 Внедряване в производството на „Техкерамик-М“ ООД на 

иновативен процес за еднодисково полиране на керамични 

шайби чрез използване на ново поколение обработващи 

дискове

Мездра ТЕХКЕРАМИК-

М АД

Брой регистрирани патенти/ полезни 

модели от местни фирми  няма информация

Добри и безопасни условия на труд в Холсим България АД Враца Холсим България 

АД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Договори за трансфер, въвеждане на 

иновационни технологии и производства, 

научно обслужване с организации 

извършващи НИОРД - над 30 договора;

Други



Подобряване на условията на труд и работата с човешките 

ресурси в Центромет АД

Враца ЦЕНТРОМЕТ 

АД

Подобряване на работната среда в „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД Враца ИНЕКС ТРЕЙД 

ЕООД

Инвестиции за повишаване на капацитета на Цифрова Кабелна 

Телевизия ООД

Враца ЦИФРОВА 

КАБЕЛНА 

ТЕЛЕВИЗИЯ 

ООД
Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната 

ефективност на Булмекс ЕООД

Козлодуй  БУЛМЕКС 

ЕООД

ФизиоБоди- физиотерапевтичен костюм за ежедневна употреба Мездра АНЕЙТ 

ТЕХНОЛЪДЖИ

С ООД

Устойчив растеж на БРАТАН ТУР ЕООД посредством 

изпълнението на мерки за повишаване на производителността 

и енергийната ефективност

Мездра БРАТАН ТУР 

ЕООД

Здравословна и безопасна работна среда- за повече сигурност, 

спокойствие и ефективен труд в Цветина- Мездра ЕООД

Мездра ЦВЕТИНА - 

МЕЗДРА ЕООД

Инвестиция за Устойчиво Развитие на Агротехчаст АД Оряхово АГРОТЕХЧАСТ 

АД

Модернизиране и подобряване условията на труд и 

безопасност в "Аква ленд БВБ" ЕООД

Борован АКВА ЛЕНД 

БВБ ЕООД

Повишаване на капацитета на предлаганите услуги на Телесат 

ООД

Борован

Бяла Слатина

ТЕЛЕСАТ ООД

Повишаване на капацитета на Петком 2002 ООД

Бяла Слатина

Оряхово

ПЕТКОМ 2002 

ООД

ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В 

АЛАННИ

Враца АЛАННИ 2011 

ЕООД

Устойчив растеж с повишен капацитет и потенциал за експорт Враца ИНТЕЛИГЕНТН

И СИСТЕМИ ЗА 

СИГУРНОСТ 

ООД

Мярка 1.1.1. Подкрепа за 

технологично обновление на МСП

Други

Мярка 1.1.2. Повишаване 

капацитета на МСП за 

разработване и управление на 

проекти

Брой проекти на МСП - над 10 проекта



Развитие на управленския капацитет и растеж в "Ар Енд Ди 

Сървисиз" ООД

Враца ЕНД ДИ 

СЪРВИСИЗ 

ООД

Развитие на управленския капацитет и растеж на "Ай Ти 

управление и анализ" ООД

Враца АЙ ТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 

И АНАЛИЗ ООД

Развитие на управленския капацитет на "Квят" ООД Враца КВЯТ ООД

Съвременен управленски подход в Михалково АД Враца МИХАЛКОВО 

АД

Подобряване на управленския капацитет на Лесто Продукт 

ЕООД

Враца ЛЕСТО 

ПРОДУКТ 

ЕООД

ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В 

ЛИНК

Враца ЛИНК ООД

Мярка 1.1.3. Разширяване и 

подобряване предлагането на 

онлайн услуги от администрациите 

за фирмите и гражданите. Развитие 

на системи за интегрирано 

обслужване на МСП на 

територията на областта.

Брой създадени и работещи интегрирани 

системи за обслужване на МСП

Брой онлайн услуги за МСП

Брой МСП ползващи системите

няма информация

Мярка 1.1.4. Подкрепа за 

подобряване достъпа до нови 

пазари на МСП

Брой местни предприятия изнасящи 

продукцията си на външни пазари

Брой предприятия обединени в браншови 

организации и/или клъстери/ вериги на 

доставките

няма информация

Развитие на управленския капацитет на СЕЛЕБРА ЕООД чрез 

въвеждане на Система за управление на качеството и 

сертифицирането й съгласно стандарт - БДС EN ISO 9001 и 

чрез разработване и въвеждане на софтуер за управление на 

процесите- ERP система

Бяла Слатина СЕЛЕБРА ЕООД

Мярка 1.1.2. Повишаване 

капацитета на МСП за 

разработване и управление на 

проекти

Брой проекти на МСП - над 10 проекта

Мярка 1.1.5. Подкрепа за 

дейности и проекти насочени към 

въвеждане, използване и достъп до 

информационни и комуникационни 

технологии.

Обем на инвестициите в подобряване ИКТ 

средата в предприятията - 990 700 лв. в 

приключили проекти и 3 679 466 в 

проекти в процес на изпълнение



Развитие на управленския капацитет на АЙ ПИ ЕЛ България 

ООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството и 

сертифицирането й съгласно стандарт - БДС EN ISO 9001 и 

чрез разработване и въвеждане на софтуер за управление на 

процесите- ERP система

Бяла Слатина АЙ ПИ ЕЛ 

БЪЛГАРИЯ ООД

Повишаване на конкурентоспособността на Петком 2002 ООД 

чрез въвеждане на система за управление на ресурсите

Бяла Слатина ПЕТКОМ 2002 

ООД

Развитие на управленския капацитет на „АЙ ТИ ДИ Системс” 

ЕООД чрез въвеждане на система за планиране и управление 

на ресурсите /ERP система/

Враца АЙ ТИ ДИ 

СИСТЕМС 

ЕООД

Развитие на управленския капацитет на ДИДЖИ Консулт 

ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти и 

внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес 

процесите

Враца  ДИДЖИ 

КОНСУЛТ 

ЕООД

Разработка и внедряване на ERP ситема в "Зографик филм" Враца ЗОГРАФИК 

ФИЛМ ЕООД

Развитие на управленския капацитет и растеж на 

"Интелигентни системи за сигурност" ООД чрез въвеждане на 

ERP система за управление и планиране на ресурсите в 

предприятието

Враца ИНТЕЛИГЕНТН

И СИСТЕМИ ЗА 

СИГУРНОСТ 

ООД

Развитие на управленския капацитет на "Попчев стоун дизайн" 

ЕООД чрез внедряване на ERP система

Враца ПОПЧЕВ 

СТОУН 

ДИЗАЙН ЕООД

Развитие на управленския капацитет на „УИТМАЙНД“ ЕООД 

чрез въвеждане на система за планиране и управление на 

ресурсите /ERP система/ и внедряване и сертифициране на 

системи за управление на качеството

Враца УИТМАЙНД 

ЕООД

Развитие на управленския капацитет на Учебно 

Възстановителен Комплекс Прогрес ООД чрез разработване и 

въвеждане на интегрирано решение за управление на 

процесите и на взаимотношения с клиенти- (ERP и CRM)

Враца УЧЕБНО 

ВЪЗСТАНОВИТ

ЕЛЕН 

КОМПЛЕКС-

ПРОГРЕС ООД
 Развитие на управленския капацитет на „РИНО СИСТЕМС“ 

ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на 

ресурсите /ERP система/

Враца РИНО 

СИСТЕМС ООД

Мярка 1.1.5. Подкрепа за 

дейности и проекти насочени към 

въвеждане, използване и достъп до 

информационни и комуникационни 

технологии.

Обем на инвестициите в подобряване ИКТ 

средата в предприятията - 990 700 лв. в 

приключили проекти и 3 679 466 в 

проекти в процес на изпълнение



Внедряване на система за управление на доставките на 

материали от производители и към клиенти с цел развитие и 

укрепване на управленския капацитет на „Симекс ЕООД“

Криводол СИМЕКС ЕООД

Брой предприятия предлагащи/ ползващи 

онлайн пазари/ потребители  

няма информация

Мярка 1.1.6. Строителство/ 

реконструкция/ рехабилитация на 

улици или малки участъци от 

местни пътища, осигуряващи 

достъп до и в индустриалните и 

бизнес зони, електроснабдяване, 

публично осветление, връзки към 

газоснабдителна, водоснабдителна 

и канализационна мрежа в рамките 

на бизнес зоните и терените и др.

Дължина новоизградена /рехабилитирана 

техническа инфраструктура в километри 

ДА 

Брой зони за бизнес в региона с подобрена/ 

новоизградена свързваща инфраструктура 

към и от тях

Ремонтни дейности на улична мрежа в индустриалната част на 

гр. Враца. Строително-монтажни работи по газификацията на 

града и инфраструктура за присъединяване на индустриални 

потребители

Ключов проект Изграждане на 

индустриален парк Враца със 

съпътстваща инфраструктура и 

логистичен център

да / не не

Ключов проект Изграждане на 

индустриален парк Мизия със 

съпътстваща инфраструктура и 

логистичен центьр на 

територията на бившия "КЦХ-

Мизия"

да / не не

Мярка 1.1.5. Подкрепа за 

дейности и проекти насочени към 

въвеждане, използване и достъп до 

информационни и комуникационни 

технологии.

Обем на инвестициите в подобряване ИКТ 

средата в предприятията - 990 700 лв. в 

приключили проекти и 3 679 466 в 

проекти в процес на изпълнение

Мярка 1.1.7. Строителство, 

възобновяване, рехабилитация, 

реконструкция и ремонт на 

съществуващи/ изграждане на нови 

индустриални зони.

Брой функциониращи индустриални зони 3 функциониращи индустриални зони в гр. Враца



Мярка 1.1.8. Подобряване 

капацитета на МСП за участие в 

обществени поръчки.

Брой участия в европейски и местни 

тръжни процедури

няма информация

Мярка 1.2.1. Поддържане и 

развитие на благоприятната среда 

по отношение местните данъци, 

такси, административно 

обслужване и консултиране на 

МСП, особено онези, които 

стартират своята дейност.

Брой новоразкрити МСП - 68 бр.

Обем на инвестициите за разкриване на 

нови производства в областта

По данни от НСИ - ТСБ Северозападен район броят на МСП се 

е увеличил от 5 845 бр. през 2015 г. до 5 913 бр. през 2016 г.

Мярка  1.2.2. Подкрепа за 

създаване на нови микро- и малки 

фирми в района, включително чрез 

инициативи за създаване на бизнес 

инкубатори и паркове.  

Популяризиране План за трансфер 

на добра практика INNOTEX, 

реализирана в гр. Рубе, Франция за 

създаване на център за бизнес 

инкубиране на фирми от 

текстилния сектор, разработен от 

Агенция за регионално 

икономическо развитие – Враца, 

партньор по международен проект 

PLUSTEX – „Усвояване на 

политики за отключване на умения 

в сектор Текстил”, съфинансиран 

по Програма Интеррег ІV С.

Брой новосъздадени  микро и малки фирми 

в района - 68 бр.

Брой действащи бизнес инкубатори и 

паркове

По данни от НСИ - ТСБ Северозападен район броят на МСП се 

е увеличил от 5 845 бр. през 2015 г. до 5 913 бр. през 2016 г.

Приоритет 1.2. Насърчаване на предприемачеството и създаването на нови местни фирми и клъстери



Мярка 1.2.3. Подпомагане процеса 

на пазарна информация и 

търговски контакти с местни и 

чуждестранни фирми.

Брой панаири, тържища и изложения 

организирани, провеждани и 

осъществявани в областта. 

Брой местни производители подпомогнати 

за участие в престижни национални и 

международни мрежи и форми за промоция 

и обмен на информация за произвеждани 

продукти 

няма информация

Мярка 1.2.4. Насърчаване на 

предприемачеството сред 

уязвимите групи на пазара на 

труда.

Брой социални предприятия  и форми на 

социално предприемачество в областта

Брой ПЧП реализирани за осъществяване 

на социални предприятия и форми на 

социално предприемачество в областта

няма информация

 Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията 

на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление

Враца СДРУЖЕНИЕ 

КЛЪСТЕР ЗА 

РАЗВИТИЕ НА 

ЕНЕРГИЙНО 

ЕФЕКТИВНО 

ОСВЕТЛЕНИЕ
Подпомагане развитието на конкурентноспособността , 

прилагане на нови решения и развитие на иновативния 

потенциал на Клъстер „Клийнтех България” (ККБ) чрез 

създаване на нови иновативни услуги в областта на чисти 

технологии и здравословния начин на живот.

Враца СДРУЖЕНИЕ 

КЛЪСТЕР 

КЛИЙНТЕХ 

БЪЛГАРИЯ

ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЛАСТЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Промоционална кампания на продукти от риболов и 

аквакултура на територията на община Враца

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Проведени (2016-2017) 41 информационни събития, свързани с 

възможностите на  бизнеса за европейско финансиране и 

популяризиране на добри практики в област Враца.

Мярка 1.2.5. Подпомагане процеса 

на  изграждане на регионални 

клъстери и бизнес мрежи. 

Възстановяване на бубарството 

като традиционен отрасъл чрез 

партньорство с текстилен клъстер 

"Коприна".

Брой регистрирани местни клъстери и 

бизнес мрежи - 1 бр.

Брой реализирани публично-частни 

партньорства

Мярка 1.3.1. Създаване на общ 

бранд и промотиране на 

местните предимства за 

развитие на бизнес

Брой общи промоционални и 

информационни събития организирани и 

проведени -  над 40

Приоритет 1.3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции  в сектори с потенциал или създаващи висока добавена стойност като промишлеността и 

високотехнологичните дейности



 Изграждане и функциониране на областен  

информационен център във Враца

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

изготвен 1 бр. маркетингов профил на Община Враца

ДОБРИЯТ СЧЕТОВОДИТЕЛ- УСПЕХ В БИЗНЕСА Враца БАЛАНС-СК 

ЕООД

НОВА ПРОФЕСИЯ - НОВА ВЪЗМОЖНОСТ Враца МЕКСИКО-ПЕ - 

ПЕТЪР 

ЙОРДАНОВ ЕТ

Подобряване на работната среда и повишаване квалификацията 

на работниците - одобрени 6 проекта на фирми от Враца

Враца Обшина Враца

Мярка 1.3.3. Подкрепа за 

създаването на условия за 

развитието на нов бизнес, чрез 

участие и осъществяване на схеми 

за публично-частно партньорство.

Брой осъществени инвестиционни проекти 

за развитие или разкриване на бизнес зони 

и технологични паркове

Брой осъществени публично-частни 

партньорства

няма информация

Разработване на високотехнологична електронна система за 

автоматизирано подпомагане на производството на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници

Враца КОМУТАТУС 

ООД

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО 

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И ЕКОЛОГИЧНО УЛИЧНО 

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА РОМАН

Роман Община Роман

Мярка 1.4.1. Насърчаване 

сдружаването на производителите 

и участниците във веригата за 

предлагане на земеделски 

продукти и храни за въвеждане на 

нови технологии.

Брой регистрирани сдружения

Брой проекти за въвеждане на нови 

технологии

няма информация

Поддържане на "име" на община Козлодуй като водеща 

община за бизнес - развитие в региона, чрез успешно участие в 

процеса на сертифициране

Козлодуй Община 

Козлодуй

Мярка 1.3.2. Подкрепа за 

подобряване качеството на 

работната сила в областта.

Брой работници и служители преминали 

обучения за квалификация, 

преквалификация или добиване на ключови 

компетентности и умения на годишна база. - 

проектите са в процес на изпълнение, 

брой ще се отчете в Последващата 

оценка на ОСР 2014-2020

Мярка 1.3.4. Осъществяване на 

местните и областни политики за 

диверсификация на инвестициите 

във ВЕИ.

Брой инвестиционни проекти за 

изграждане на съоръжения и инсталации 

осигуряващи енергия от ВЕИ - 2 броя

Брой производители на енергия от ВЕИ в 

региона - 7 бр.

Мярка 1.3.1. Създаване на общ 

бранд и промотиране на 

местните предимства за 

развитие на бизнес

Брой общи промоционални и 

информационни събития организирани и 

проведени -  над 40

Изготвени икономически и/или 

маркетингови профили - ДА

Приоритет 1.4. Насърчаване на развитието на селското стопанство и туризма



Закупуване на земеделска техника и оборудване за повишаване 

на селскостопанската производителност, обем на продукцията 

и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно 

стопанство, находящо се в Северозападна България

Бяла Слатина земеделски 

производител

Технологична модернизация на животновъдно стопанство за 

производство на мляко №07702/32000984

Бяла Слатина земеделски 

производител

Закупуване на земеделска техника и оборудване за повишаване 

на селскостопанската производителност, обем на продукцията 

и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдно 

стопанство, находящо се в Северозападна България

Бяла Слатина земеделски 

производител

Закупуване на специализирана земеделска техника и 

оборудване за животновъдно стопанство в с. Алтимир”

Бяла Слатина земеделски 

производител

Модернизация на кравеферма чрез закупуване на земеделска 

техника, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

Бяла Слатина земеделски 

производител

Закупуване на земеделска техника с цел повишаване на 

ресурсната осигуреност на стопанството и опазване 

компонентите на околната среда

Хайредин "Тундра 2010" 

EOOД

Създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска 

техника

Мизия БРЕЙН ФУУД 

ЕООД

Реконструкция и модернизация на сгради, машини и 

съоръжения на птицевъдна ферма ,,Яйца и птици”АД

Мизия "Яйца и птици" 

АД

Закупуване на земеделска техника за стопанството на 

„ВИНАРСКА ИЗБА ОРЯХОВО“ ООД

Оряхово "ВИНАРСКА 

ИЗБА 

ОРЯХОВО" 

ООД
Закупуване на земеделска техника за животновъдното 

стопанство на ЗП Добри Симеонов

Криводол земеделски 

производител

Закупуване на оборудване за отглеждане на животни Криводол земеделски 

производител

ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ГРАДУШКИ, ПТИЦИ И 

НАСЕКОМИ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Мездра "МИСОНИ-ЕМ" 

ЕООД

Изграждане на ферма за отглеждане и развъждане на щрауси в 

ПИ 067020 ,местност ”Рудината” в землището на с.Горна 

Кремена ,общ.Мездра ,обл.Враца

Мездра ЩРАУСОВА 

КОМПАНИЯ 

ЕООД

Мярка 1.4.2. Подкрепа за 

модернизирани и технологично 

обновени стопанства и 

инфраструктура в отрасъла.

Обем на инвестициите в технологично 

обновление на стопанствата в региона - 11 

528 613 лв.

Брой стопанства с обновена 

инфраструктура - 23 броя

Брой стопанства ползващи съвременни 

технологии - 23 броя



Разширение на кравеферма-ново строителство на 

животновъдна сграда с обслужващи помещения ,фуражна 

кухня и торова лагуна в УПИ 000167, м.Скоровица ,землището 

на с.Горна Кремена, общ.Мездра, обл.Враца

Мездра земеделски 

производител

ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО 

СТОПАНСТВО

Враца земеделски 

производител

СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ МАТОЧИНА И 

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Враца ГРИЙН АГРО 

ЕМ

СЪЗДАВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА Враца "Агро Батарея" 

ЕООД

Закупуване на кошери и пчеларско оборудване Враца земеделски 

производител

Модернизиране на овцеферма чрез извършване на строителнo 

ремонтни дейности, закупуване на оборудване и механизация в 

ПИ 076009, кв. 76, с. Косталево, общ. Враца

Враца "СПЕКТ"ЕООД

Производство на пчелен мед в с. Главаци, община Криводол Враца земеделски 

производител

Създаване на трайно насаждение от орехи и закупуване на 

земеделска техника

Враца земеделски 

производител

Създаване на 250 дка лавандулови насаждения и закупуване на 

техника за отглеждането им

Враца "Апис Агро 98" 

ООД

Закупуване на земеделска техника и специализирано 

оборудване за бадемови насаждения с. Руска бeла, община 

Мездра, област Враца

Враца земеделски 

производител

Създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска 

техника

Враца "ЙУГЛАНС"ЕО

ОД

Модерно и ефективно пчеларство Враца земеделски 

производител

Изграждане на овцеферма в землището на с. Руска бяла, общ. 

Мездра, обл. Враца и закупуване на оборудване и 

специализирана земеделска техника

Враца ВИП АГРО 

МИЛК ООД

ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ 

КУЛТУРИ

Бяла Слатина " ЕТЕР ДЕА " 

ООД

Цех за производство на плодови сокове и масло от гроздови 

семки

Враца Ви Пи Органик 

Продакшън ООД

Мярка 1.4.2. Подкрепа за 

модернизирани и технологично 

обновени стопанства и 

инфраструктура в отрасъла.

Обем на инвестициите в технологично 

обновление на стопанствата в региона - 11 

528 613 лв.

Брой стопанства с обновена 

инфраструктура - 23 броя

Брой стопанства ползващи съвременни 

технологии - 23 броя

Мярка 1.4.3. Подкрепа за 

изграждане на преработващи 

предприятия и тържища за 

селскостопанска продукция, със 

съпътстваща инфраструктура, с 

фокус върху 

зеленчукопроизводството и 

овощарството.

Брой изградени преработващи предприятия 

за селскостопанска продукция - 2 бр.



Брой изградени тържища за 

селскостопанска продукция 

няма информация

Брой земеделски производители включени 

и завършили обучения в посочените 

области 

няма информация

Модернизация на биологично земеделско стопанство "Версол" Мездра "ВЕРСОЛ" 

ЕООД

Модернизация на биологично пчелно стопанство Враца земеделски 

производител

Създаване на 40 дка нови насаждения от лавандула, за 

отглеждане по биологичен начин и закупуване на земеделска 

техника

Враца "РАМИНА-

04"ЕООД

СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЕ ОТ БИОЛОГИЧНО 

ГРОЗДЕ СЪС СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАДА

Враца Ви Пи Органик 

Продакшън ООД

Брой клъстери/ сдружения на местни 

производители предлагащи биопродукти 

няма информация

Мярка 1.4.5. Насърчаване на 

младите и образовани специалисти 

за започване на собствен бизнес в 

областта на земеделието и 

животновъдството

Брой стопанствата и производители на

селскостопанска продукция управлявани от 

хора под 35 годишна възраст

Брой на стопанствата, фермите и 

производителите в земеделския сектор 

наели и ползващи млади

специалисти

няма информация

Мярка 1.4.6. Подкрепа за 

разработване и реализиране на 

програми, за  преквалификация  и 

реализация на трайно безработни 

лица в селското стопанство, 

включително чрез консултации за 

започване на собствен бизнес и 

разработване на проекти в тази 

посока.

Брой програми разработени и осъществени

Брой проекти за започване на собствен 

бизнес

няма информация

Мярка 1.4.3. Подкрепа за 

изграждане на преработващи 

предприятия и тържища за 

селскостопанска продукция, със 

съпътстваща инфраструктура, с 

фокус върху 

зеленчукопроизводството и 

овощарството.

Мярка 1.4.4.  Обучения, 

консултации и информация на 

земеделските производители и 

животновъдите относно 

възможностите на общата 

селскостопанска политика, 

превенция на рисковете свързани с 

климатичните промени и развитие 

на биологичното земеделие, 

особено в райони близо или в 

защитени по НАТУРА 2000 

територии.

Брой стопанства развиващи биоземеделие - 

4 бр. 



Мярка 1.4.7. Насърчаване и 

развитие на поливното земеделие и 

хидромелиорациите в региона, 

инвестиции в инфраструктура и 

устойчиво ползване на нови или 

съществуващи водоизточници.

Брой сдружения за развитие на поливното 

земеделие

Брой възстановени/ новоизградени

хидромелиоративни съоръжения и системи

няма информация

Мярка 1.4.8. Насърчаване 

ползването на ВЕИ в селското 

стопанство

Брой ферми, стопанства и преработвателни 

предприятия ползващи енергия от ВЕИ

Брой ферми, стопанства и преработвателни 

предприятия имащи собствени инсталации 

за енергия от ВЕИ

няма информация

Мярка 1.4.9. Подкрепа и 

насърчаване чуждестранните 

инвестиции в областта на 

земеделието и оползотворяване на 

пустеещите земи.

Размер на чуждестранните инвестиции в 

развитието, създаването или 

модернизирането на земеделски 

стопанства, ферми и преработващи 

предприятия 

Декари пустеещи земи включени в 

разкрити,

модернизирани или подкрепени с 

чуждестранни инвестиции земеделски 

стопанства и ферми. 

Брой съвместни предприятия с 

чуждестранно участие в сектора на 

земеделието 

няма информация

Декари нови гори създадени върху 

пустеещи и ерозиращи терени

няма информация

Първоначално залесяване на неземеделски земи Община Оряхово

Първоначално залесяване на неземеделски земи Община Борован

Първоначално залесяване на неземеделски земи Община Роман

Мярка 1.4.10. Дейности за 

поддържане и съхраняване на 

горското богатство и създаване на 

нови гори върху пустеещи земи и 

ерозиращи терени. Размер на инвестициите насочени към 

създаване, поддръжка, опазване и 

използване на  горските масиви в региона - 

436 309,4 лв.



Първоначално залесяване на неземеделски земи Община 

Хайредин

Възстановяване потенциала на горското стопанство и 

въвеждане на превантивни мерки

Община 

Криводол

Център на художествените занаяти Мизия Община Мизия

Размер на инвестициите в реставрация и 

поддръжка на културното и историческото 

наследство, както и поддръжка на 

свързаната  туристическа инфраструктура - 

425 180 лв.
Ключов проект Антично селище 

в местността „Градище” – 

прохода “Вратцата”

да / не не

Ключов проект Ранно неолитно 

селище край село Оходен, 

община Враца

да / не не

„Враца – врата към древността” 

(Промоциране на регионален туристически продукт Враца - 

Мездра - Роман)

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Насърчаване на туристическите дейности Община Мизия

Размер на приходите от нощувки в региона Приходи от нощувки в места за настаняване – 2 198 633 лв. 

(2014 г.); 2 116 677 лв. (2015 г.); 2 492 763 лв. (2016 г.); 2 405 

483 лв. (2017 г.)

Брой на туристите посетили региона на 

годишна база 

Реализирани нощувки в област Ловеч – 80 576 (2014 г.); 77 157 

(2015 г.); 95 703 (2016 г.), 92 402 (2017 г.)

Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – 

туризъм без сезони

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Free fest - Магията на Мездра Мездра Община Мездра

Мярка 1.4.10. Дейности за 

поддържане и съхраняване на 

горското богатство и създаване на 

нови гори върху пустеещи земи и 

ерозиращи терени. Размер на инвестициите насочени към 

създаване, поддръжка, опазване и 

използване на  горските масиви в региона - 

436 309,4 лв.

Мярка 1.4.11. Реставрация и 

съхранение на културното и 

историческо наследство, 

подобряване на туристическата 

инфраструктура.

Брой реставрирани/ рехабилитирани/ 

възстановени обекти на историческото 

наследство в региона 
Създаване на условия за развитие на селски туризъм в Община 

Хайредин чрез изграждане на подходяща туристическа 

инфраструктура включваща обект "Изграждане на 

Посетителски център "Рогозенско съкровище" в село Рогозен"

Хайредин Община 

Хайредин

Мярка 1.4.12. Подкрепа за 

развитие на нови и 

разнообразяване на 

съществуващите туристически 

продукти и пакети.

Мярка 1.4.13. Развитие на 

природни, културни и исторически 

атракции, както и създаване на 

нови такива.

Брой атракции ползващи природни, 

културни и исторически обекти в областта 

– създадени - 3 броя

Размер на инвестициите в нови 

туристически атракции - 5 632 098,5

Брой туристически продукти и пакети - 2 

броя



Пети фолклорен фестивал "Хайредин с вяра, надежда и любов" Хайредин Община 

Хайредин

Ключов проект Превръщане на 

Римската крепост „Аугуста“ в 

туристическа дестинация

да / не не

Ключов проект Обособяване на 

културно - атракционни зони в 

община Мизия

да / не не

Ключов проект Обособяване на 

Туристически комплекс 

„Околчица”

да / не не

Брой партньорски проекти за развитие на 

устойчив туризъм в областта - 1 бр.

Брой съвместни продукти и пакети 

разработени и предлагани на туристически 

пазар - 1 бр.

Брой на чуждите туристи посетили региона 

- няма информация

Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на 

трансграничния фестивален туризъм

Оряхово община Оряхово, 

община 

Сурдулица

други Общински туристически информационен и експозиционен 

център

Мизия Община Мизия

Ключов проект Развлекателен 

център за туристически 

атракции на територията на гр. 

Враца

да / не не

Инвестиция за предоставяне на услуги за международната 

киноиндустрия и увеличаване капацитета за показ на 

качествено кино в Северозападен район

Враца А ПЛЮС 

ФИЛМС ЕООД

CLEAR “Културните ценности и места за свободното време – 

достъпни за всички“

ОА Враца

Разработване и реализация на целогодишен културен цикъл Козлодуй Община 

Козлодуй

Реализиране на програмно-целево финансиране на читалищата 

в общината

Козлодуй Община 

Козлодуй

Мярка 1.4.13. Развитие на 

природни, културни и исторически 

атракции, както и създаване на 

нови такива.

Брой атракции ползващи природни, 

културни и исторически обекти в областта 

– създадени - 3 броя

Размер на инвестициите в нови 

туристически атракции - 5 632 098,5

Мярка 1.4.14. Подкрепа за 

междуинституционалното, 

международното и териториалното 

сътрудничество за развитието на 

устойчивия туризъм, включително 

чрез развитие на подходяща 

туристическа инфраструктура, 

образователни и интерпрепативни 

услуги, информационни центрове и 

масиви.

Мярка 1.4.15. Подкрепа за 

развитието и популяризирането на 

дейности и продукти в сферата на 

културата.

Брой и вид нови културни продукти 

предлагани в областта - 4 проекта в 

подкрепа развитието на дейности в 

сферата на културата

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА С ФОКУС ВЪРХУ МЛАДИТЕ ХОРА, 

ХОРАТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И УЯЗВИМИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ



Мярка 2.1.1.  Насърчаване и 

подкрепа на взаимодействието 

между образователните 

институции и бизнеса  за 

улесняване на прехода от 

образование към пазара на труда.

Брой организирани и проведени срещи  

между образователните институции и 

бизнеса - над 10

Регулярно всяка година преди разглеждане на план-приема се 

провеждат поне по 2 срещи  между образователните 

институции, бизнеса и РУО. Само за 2017 в рамките на 1 месец 

по инициатива на Областния управител са се провели 6 бр. 

срещи. Всяка година във всички общини от област Враца се 

провежда Панорама на образованието, в която участват 

работодателски организации, бизнес, ученици и родители. В 

последните 3 години област Враца развива изключително 

успешно дуалното обучение и образование. Няколко от 

големите фирми в областта са модернизирали кабинети в ПГ. 

Също активно участие на работодателите в областта в 

анкетното проучване на АЗ, насочена към МОН за 

необходимостта от кадри.

Мярка 2.1.2. Подкрепа за развитие 

и създаване на трайни форми за 

участие на бизнеса в процеса на 

обучение, особено – в процеса на 

обучение в професионалните 

гимназии.

Брой младежи включени в наставнически 

програми и програми за практическо 

обучение 

Брой училища с договори за осъществяване 

на практики и наставнически обучения в 

областта 

Ученически практики Мездра Община Мездра

ПАГ Н.Й.Вапцаров, ПГ по селско стопанство Христо Ботев, 

ПГ по Механика в селското стопанство 

Брой организирани и проведени срещи със 

специалисти в областта на земеделието 

Мярка 2.1.3. Развитие на 

професионалното образование в 

областта на земеделието и 

свързаните дейности.

Брой училища, осъществяващи практики и 

обучения в областта на земеделието и 

свързаните дейности - 3 броя

Приоритет 2.1. Усъвършенстване и развитие на образователните, здравни и социални услуги и инфраструктура в общините и областта



Мярка 2.1.4. Създаване на 

достъпна среда, педагогическа и 

психологическа подкрепа за 

образователната интеграция на 

деца с увреждания и проблеми в 

развитието в училищата по 

местоживеене.

Брой деца с увреждания и проблеми в 

развитието учещи в общообразователните 

училища по местоживеене ДА

Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие 

децата и учениците в област Враца (2017-2019 г.) е разработена 

като секторна политика, в изпълнение на разпоредбите 

съгласно чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото 

образование.

Планираните мерки и дейности в областта на подкрепата за 

личностното развитие на децата и учениците е предвидено да 

се изпълняват на територията на 10-те общини в област Враца.

Достъпна архитектурна среда, като входни и комуникационни 

пространства и пригодност на помещенията и пространствата 

за общо ползване за хора с увреждания, има в образователни 

институции в 9 от 10 общини в областта.

Брой услуги за деца и младежи от целевите 

групи функциониращи в училищата/ 

общността

няма информация

Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 

1, започва 2018                                                                                                                       

Враца Община Враца

Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2 

започва 2018                                                                                                                       

Враца Община Враца

 Силата на приятелството Враца Община Враца

Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна 

интеграция на децата от община Козлодуй

Козлодуй  Община 

Козлодуй

Осигуряване на безплатна  храна и транспорт от местоживеене 

до училище на деца, в т.ч. и от ромски произход.

Козлодуй Община 

Козлодуй

Осигуряване на финансово подпомагане на обучението на 

талантливи деца и младежи, в т.ч. и от ромски произход

Козлодуй Община 

Козлодуй

Заедно можем повече - за подобряване на благосъстоянието на 

децата в риск на територията на община Мездра

Мездра Община Мездра

Деца и младежи в риск Мездра Община Мездра

Мярка 2.1.5. Подкрепа за 

създаване на устойчиви модели на 

работа с деца/ младежи в риск от 

отпадане от училище/ отпаднали от 

училище и деца/ младежи с 

проблемно поведение, 

включително превенция, между 

училища, неправителствени 

организации, родители и близки.

Брой учебни и творчески форми за 

превенция и преодоляване на рисковото 

поведение и риска от отпадане при деца и 

младежи в училищата от областта - работа 

по 10 проекта



Осигуряване на безплатна  храна и транспорт от местоживеене 

до училище на деца, в т.ч. и от ромски произход.

Козлодуй Община 

Козлодуй

Обучение за успех Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Брой деца и младежи напуснали системата няма информация

Брой противозаконни деяния на малолетни 

и непълнолетни лица по общини и в 

областта 

няма информация

Мярка 2.1.6. Подкрепа за 

създаване и развитие на форми 

подкрепящи участието и изявата на 

деца с творчески заложби и 

интерес към изкуствата в рамките 

на училищата, детските школи по 

изкуствата, клубове по интереси, 

или чрез изнесени училищни 

форми за образование и обучение, 

включително в партньорство с 

НПО и младежки организации.

Брой форми за творческа и личностна изява 

на деца със заложби и интерес към 

изкуствата - проект УСПЕХ

•      Брой творчески/ културни 

изяви/продукти разработени от деца и 

младежи с творчески заложби и интерес 

към изкуството - няма информация

Училището - привлекателно за младите хора

УСПЕХ - училище за себеутвърждаване и подготовка към 

европейски хоризонти

Оряхово Община Оряхово

Мярка 2.1.7. Подкрепа и 

стимулиране на младежкото 

доброволчество и участие в 

Европейската доброволческа 

служба.

Брой доброволчески организации 

създадени и работещи в областта ДА

Брой доброволчески кампании и програми 

осъществени на територията на областта 

ДА

Брой услуги и организации ползващи 

доброволчески труд в областта ДА

Общинските администрации на територията на областта 

информират и запознават младежите за планирани и 

провеждащи се доброволчески инициативи, кампании и акции.

В повечето от общините в областта се извършват ежегодни 

инициативи, свързани в областта на културата, спорта, 

здравето, екологията и младежта; доброволческа дейност като 

механизъм за публично подпомагане, проява на солидарност и 

гражданска активност; дарителски кампании за събиране на 

средства, пътна безопасност и др.

Развитието на младежкото доброволчество е част от 

изпълнението на областните планове за младежта на област 

Враца.

Мярка 2.1.5. Подкрепа за 

създаване на устойчиви модели на 

работа с деца/ младежи в риск от 

отпадане от училище/ отпаднали от 

училище и деца/ младежи с 

проблемно поведение, 

включително превенция, между 

училища, неправителствени 

организации, родители и близки.

Брой учебни и творчески форми за 

превенция и преодоляване на рисковото 

поведение и риска от отпадане при деца и 

младежи в училищата от областта - работа 

по 10 проекта



Мярка 2.1.8. Подкрепа за 

развитието на младежки дейности 

и насърчаване на техните 

творчески заложби, в танцови, 

певчески, и други колективи и 

младежки организации.

Брой неформални и самостоятелни форми 

за учене, до които имат достъп децата и 

младежите в областта

Брой младежки инициативи осъществени 

ДА

Брой проекти фокусирани върху 

развитието на младежите в областта 

осъществени. ДА

Развитието на младите хора, създаването на младежки 

организации и участието в различни младежки инициативи са 

дейности, част от изпълнението на областните планове за 

младежта на област Враца в периода 2014-2017 г.

Мярка 2.1.9. Подкрепа и 

стимулиране на дейности, 

програми и инициативи насочени 

към ученето през целия живот за 

заети, безработни или възрастни 

лица.

Брой лица включени в различни форми за 

учене през целия живот на територията на 

областта и по общини. ДА

Брой образователни услуги свързани с 

ученето през целия живот достъпни.

Брой организации предлагащи услуги 

свързани с ученето през целия живот.

Инвестиции в човешкият капитал на Техкерамик-М АД - 

гаранция за успешен бизнес 

Мездра ТЕХКЕРАМИК-

М АД

Създаване на модернизирана учебна среда за професионално 

образование в Община Бяла Слатина - ПАГ "Н.Й.Вапцаров"

Бяла Слатина ОБЩИНА БЯЛА 

СЛАТИНА

Национална програма "Информационни и комуникационни 

технологии ИКТ в училище"

Роман Община Роман

Национална програма "Модернизация на материалната база в 

училище"

Роман Община Роман

Подобряване на училищната среда Роман Община Роман

Брой компютри в едно училище няма информация

Брой обновени спортни площадки и салони 

в училищата

няма информация

Подобряване качеството на образование в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес

Роман

Подобряване качеството на образование в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния ден

Мездра Община Мездра

Подобряване качеството на образование в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес

Оряхово Община Оряхово

Мярка 2.1.10. Продължаване и 

подкрепа за действия на местните 

и училищни власти за обновяване и 

изграждане на материално-

техническата база, включително 

ИКТ инфраструктурата, 

разширяване, изграждане и 

подобряване на спортните 

съоръжения и салони, както и 

прилагане на инфраструктурни 

решения, които ще позволят 

прилагането на целодневни форми 

на обучение за учениците от І до 

ІV клас, включително осигуряване 

на места за почивка и столово 

хранене

Брой училища с обновена материално-

техническа база - 3 броя

Брой училища предлагащи целодневни 

форми на обучение в областта и по общини 

- 3 училища в общини Роман, Оряхово и 

Мездра



Брой училища с осигурени места за 

почивка и столово хранене в областта и по 

общини 

няма информация

Национална програма „Без свободен час“ Роман

С грижа за всеки ученик Роман

С грижа за всеки ученик Оряхово Община Оряхово

Схема за плодове в училище Криводол Община 

Криводол

Схема за плодове в училище Борован Община Борован

Схема за плодове в училище Роман Община Роман

Схема за плодове в училище Хайредин Община 

Хайредин

Изпълнение на Програма за поетапна модернизация на 

материалната база в ДГ на община Козлодуй за периода 2017-

2021, за 2017 г.

Козлодуй Община 

Козлодуй

Проект „Царство на игрите“, ДГ Зора с. Струпец ДГ Зора

Закупуване на котел за отопление на твърдо гориво и микробус 

за ОДЗ с.Хърлец

Козлодуй Община 

Козлодуй

Ремонт детски градини Козлодуй Община 

Козлодуй

Проект „ЗДРАВНА СЛУЖБА, гр. Мизия, ул. „Георги 

Димитров” № 55”,  финансиран по Красива България, 

кампания 2016 г.; Изпълнени строително- ремонтни дейности; 

В сградата са разположени следните практики: ОПЛ- 3, 

педиатричен кабинет, хирург, гинеколог,  стоматолог, 

лаборатория.

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Подобряване на здравните услуги  сред ромската общност Козлодуй Община 

Козлодуй

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда, част от 

МБАЛ Бяла Слатина

Бяла Слатина МБАЛ Бяла 

Слатина

Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна 

сграда - част от МБАЛ Бяла Слатина 

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Мярка 2.1.10. Продължаване и 

подкрепа за действия на местните 

и училищни власти за обновяване и 

изграждане на материално-

техническата база, включително 

ИКТ инфраструктурата, 

разширяване, изграждане и 

подобряване на спортните 

съоръжения и салони, както и 

прилагане на инфраструктурни 

решения, които ще позволят 

прилагането на целодневни форми 

на обучение за учениците от І до 

ІV клас, включително осигуряване 

на места за почивка и столово 

хранене

Други

Мярка 2.1.12. Подобряване 

качеството на здравното 

обслужване и осигуряване достъп 

на всеки гражданин до здравна 

помощ и услуги.

Брой лекари и стоматолози на 10 000 души - 

няма информация

Брой лекарски практики и стоматологични 

кабинети в 1 населено място - няма 

информация

Съотношение лекари: медицински 

специалисти по здравни грижи - работа по 

5 проекта в четири общини в посока 

подорбяване на здравните услуги и 

модернизация на здравна 

инфраструктура

Брой обновени, рехабилитирани и 

разширени сгради на детски градини и ясли 

- ДА

Брой детски ясли и градини с обновена 

материално- техническа база. - мин. 4 бр.

Мярка 2.1.11. Подкрепа и 

продължаване на действията за 

създаване на модерен сграден фонд 

и материално-техническа база на 

детските ясли и градини по 

общини в областта.

Реализиране на дейности, свързани с осигуряване на 

качествено училищно и детско здравеопазване

Козлодуй Община 

Козлодуй



Мярка 2.1.13.  Изграждане на 

Хоспис на територията на област  

Враца,  съгласно  предвиденото  в  

Националната здравна   карта   в   

Здравен   район   Враца   лечебно 

заведение за извънболнична помощ 

от такъв тип.

Изграден хоспис няма информация

Мярка 2.1.14.  Подкрепа и 

осигуряване на местни и областни 

програми и мерки свързани с 

намаляване на основните рискови 

фактори за здравето на 

населението, профилактика и 

лечение на социално значимите 

заболявания за региона.

Ниво на смъртността причинена от 

хронични или социално значими 

заболявания в областта - няма 

информация

Брой на децата и младежите с наднормено 

телесно тегло, гръбначни изкривявания, 

нарушения в двигателния режим и т. в. - 

няма информация

Брой услуги и дейности свързани с 

профилактиката и лечението на социално 

значими заболявания в региона - 1 бр.

Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в  

Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца

Враца Община Враца

Почистване, облагородяване на замърсени територии и  

изграждане на кът за отдих и спортуване в с. Власатица

Враца Община Враца

Изграждане на многофункционални спортни площадки в 

с.Борован, с.Малорад, с.Добролево община Борован

Борован Община Борован

Изграждане на стадион "Христо Ботев" и спортен комплекс в 

гр.Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Изграждане на спортна зала в УПИ парц.XLIII кв.60гр. 

Оряхово

Оряхово Спортен клуб по 

бадминтон 

"Оряхово 80"

Реконструкция на градски стадион "Христо Ботев" Оряхово Община 

Криводол

Текущ ремонт на спортната настилка на спортната площадка в 

двора на СОУ "Иван Вазов"

Мездра Община Мездра

Доизграждане на Многофункционална спортна зала - гр. 

Мездра

Мездра Община Мездра

Изграждане на спортни площадки в гр. Мездра Мездра Община Мездра

Игрище за футбол – І-ви етап Роман Община Роман

Мярка 2.1.15.  Създаване на 

условия и стимули за развитие на 

масовия спорт и повишаване 

физическата култура на 

населението.

Брой рехабилитирани, реконструирани 

и/или новопостроени спортни съоръжения 

и стадиони в населените места - 11 

проекта



Изграждане и ремонт на многофункционални спртни площадки 

в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях по 

обособени позиции – „Изграждане на спортни полщадки в 

Община Хайредин (с. Хайредин и с. Манастирище)“.

Хайредин Община 

Хайредин

Реконструкция и ремонт на съществуваща зала по борба, 

УПИ.пл.№501.2181кв.386,с.Селановци

Оряхово Спортен клуб по 

борба Селановци-

93,  общ. 

Оряхово
Вертикална планировка и благострояване на дворно 

пространство на ОДЗ "Българче"

Враца Община Враца

Вертикална планировка и благострояване на дворно 

пространство на ДГ "Щастливо детство"

Враца Община Враца

Реконструкция и модернизация на детска площадка в гр. 

Мизия

Мизия Община Мизия

Детска площадка в ж.к. 3 Юг Козлодуй Община 

Козлодуй

Брой и дължина в километри на 

велосипедни алеи и съоръжения за 

скейтборд, ролери и т.н.

няма информация

Малки граждански инициативи 2017 г. Враца Община Враца

Подпомагане и координиране на спортните клубове на 

територията на общината

Козлодуй Община 

Козлодуй

Организиране на ученически спортни игри, спортни празници 

и общински турнири

Козлодуй Община 

Козлодуй

 Приятели на природата - с. Паволче Враца Община Враца

Провеждане на мероприятия за популяризирането на масовия 

спорт - спортни турнири, спортни полудни и др.

• Мъжки футболен турнир за купата на Община Хайредин  

• "Спортът е за всички!” Спортен празник по случай 

европейски ден на спорта.

Хайредин Община 

Хайредин

Брой и вид новодоставено оборудване няма информация

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда, част от 

МБАЛ Бяла Слатина

Гр. Бяла 

Слатина

община Бяла 

Слатина

Мярка 2.1.15.  Създаване на 

условия и стимули за развитие на 

масовия спорт и повишаване 

физическата култура на 

населението.

Брой рехабилитирани, реконструирани 

и/или новопостроени спортни съоръжения 

и стадиони в населените места - 11 

проекта

Други

Мярка 2.1.16. Доставка на 

подходящо оборудване и 

строително-ремонтни работи за 

сградите/ помещенията на 

лечебни заведения.

Брой рехабилитирани/ обновени сгради - 2 

бр.

Брой детски площадки в населените места 

на региона - 4 проекта 



Ремонт на обекти в сграда на поликлиника с.Борован 

Повдигане нивото на сутерен за  предотвратяване влага 

Ремонтиране на помещение за нуждите на общински съвет 

Борован 

С. Борован Община Борован

Брой и вид нови медицински услуги няма информация

Ключов проект Рехабилитация 

на съществуващи и изграждане 

на нови обекти за масов и 

професионален спорт в 

общините от област Враца

да/не да

Осигуряване на топъл обяд в населените места на територията 

на Община Борован

Борован Община Борован

Право за независим живот Борован Община Борован

Осигуряване на топъл обяд в община Борован Борован Община Борован

Обществена трапезария Борован Община Борован

Подкрепа за достоен живот Борован Община Борован

Нови възможности за грижа Борован Община Борован

Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с 

увреждания и техните семейства

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Център за независим живот в Община Бяла Слатина Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016 Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Център за социално включване "Аз и моето семейство" Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – 

с.Търнава

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

 Шанс за деца и младежи от дома  Враца Община Враца

Мярка 2.1.16. Доставка на 

подходящо оборудване и 

строително-ремонтни работи за 

сградите/ помещенията на 

лечебни заведения.

Брой рехабилитирани/ обновени сгради - 2 

бр.

Мярка 2.1.17. Продължаване 

изпълнението на мерките за 

деинституционализация  и 

развитие на услуги в общността с 

цел преодоляване на социалното 

изключване и изолация.

Брой услуги в общността за деца, самотни 

майки и възрастни хора с различни 

увреждания и уязвими групи - над 30 броя

Брой обучени и предлагащи социални 

услуги в общността лица и експерти - няма 

информация



Обществени трапезарии - 2014 Враца Община Враца

Обществени трапезарии - 2015 Враца Община Враца

Социални услуги в домашна среда Враца Община Враца

Подкрепа за достоен живот Враца Община Враца

Нови възможности за грижа Враца Община Враца

Топъл обяд 2016 г. Враца Община Враца

Осигуряване на топъл обяд в община Враца Враца Община Враца

Създаване на център за интегрирани комплексни социални 

услуги за хора с увреждания и техните семейства в община 

Враца 

Враца Община Враца

Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй Козлодуй Община 

Козлодуй

Подкрепа за достоен живот Козлодуй Община 

Козлодуй

Реализиране на политиката на община Козлодуй в сферата на 

интеграцията на малцинствените групи в обществото

-развитие на ромската самобитна култура

Козлодуй Община 

Козлодуй

Разработване и реализиране на целогодишна програма за 

дейността на МК БППМН

Козлодуй Община 

Козлодуй

Оказване на помощ при реализиране на дейността на 

обществените възпитатели. Оказване на методическа помощ 

при изпълнението на възложения възпитателен надзор

Козлодуй Община 

Козлодуй

Осигуряване на топъл обяд в Община Криводол Криводол Община 

Криводол

Осигуряване на топъл обяд в община Криводол Криводол Община 

Криводол

Нови възможности за грижа Мизия Община Мизия

Независим живот с проект "Подкрепа за независим и спокоен 

живот

Мизия Община Мизия

Топъл обяд в община Мездра Мездра Община Мездра

Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства Мездра Община Мездра

 Осигуряване на топъл обяд в община Мездра Мездра Община Мездра

Мярка 2.1.17. Продължаване 

изпълнението на мерките за 

деинституционализация  и 

развитие на услуги в общността с 

цел преодоляване на социалното 

изключване и изолация.

Брой услуги в общността за деца, самотни 

майки и възрастни хора с различни 

увреждания и уязвими групи - над 30 броя

Брой обучени и предлагащи социални 

услуги в общността лица и експерти - няма 

информация



Осигуряване на топъл обяд в Община Мизия 2016 Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Подкрепа за достоен живот Оряхово Община Оряхово

Достоен живот за вас с грижа от нас Оряхово Община Оряхово

Oперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане

Роман Община Роман

Достоен живот за хората в община Роман Роман Община Роман

Изграждане на общинско

звено за помощ и грижа в дома – Роман

Роман Община Роман

Независим живот за жителите в Община Хайредин Хайредин Община 

Хайредин

Топъл обяд 2016 Хайредин Община 

Хайредин

Нови възможности за грижа Хайредин Община 

Хайредин

Нови възможности за грижа Козлодуй Община 

Козлодуй

Помощ в дома за жителите на община Мездра Мездра Община Мездра

Моят дом в Мездра Мездра Община Мездра

Подкрепа за достоен живот Мездра Община Мездра

Разкриване на обществена трапезария Мездра Община Мездра

Нови възможности за грижа Мездра Община Мездра

Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с 

увреждания и техните семейства

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Център за социално включване “Аз и моето семейство“ Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в 

риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално 

включване в община Враца

Враца Община Враца

От ранно детско развитие към образователна интеграция Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Мярка 2.1.17. Продължаване 

изпълнението на мерките за 

деинституционализация  и 

развитие на услуги в общността с 

цел преодоляване на социалното 

изключване и изолация.

Брой услуги в общността за деца, самотни 

майки и възрастни хора с различни 

увреждания и уязвими групи - над 30 броя

Брой обучени и предлагащи социални 

услуги в общността лица и експерти - няма 

информация

Мярка 2.1.18. Инвестиции в 

интегрирани услуги за ранно 

детско развитие (за деца от 0 до 7 

г.) и за подобряване на медико-

социалните грижи за деца.

Брой интегрирани услуги за ранно детско 

развитие осъществени - ДА

Брой центрове за медико- социални услуги 

за деца с подобрена среда, оборудване и 

квалифициран персонал - ДА



СТИМУЛ за ранно детско развитие Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в 

община Враца

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА 

МЕЗДРА

Мездра ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

"РОЗА"

Стимулиране на разумната конкуренция и сътрудничество 

между учебните и детските заведения чрез организиране на 

общински мероприятия за популяризиране на положителни 

практики.

Козлодуй Община 

Козлодуй

Огледало на детските мечти Оряхово Община Оряхово

Център за социално включване "Аз и моето семейство" Бяла Слатина ОБЩИНА БЯЛА 

СЛАТИНА

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КРИВОДОЛ Криводол Община 

Криводол

Независим живот в община Мездра Мездра Община Мездра

Подкрепа за независим и спокоен живот Мизия Община Мизия

И аз имам семейство Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Приеми ме 2015 Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

С общи грижи за независим живот Оряхово Община Оряхово

Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 

енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на 

Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван 

Митев“ – гр. Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място

Враца МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 

СОФИЯ

Защитено жилище и дневен център за лица с психични 

разстройства

Враца Община Враца

 ИСКРА—Иновативен социален комплекс от  резидентни 

алтернативи

Враца Община Враца

Мярка 2.1.20. Строителство, 

реконструкция, ремонт и 

оборудване на социална 

инфраструктура

Брой новопостроени/ рехабилитирани/ 

ремонтирани сгради за предоставяне на 

социални услуги - 6 броя

Мярка 2.1.18. Инвестиции в 

интегрирани услуги за ранно 

детско развитие (за деца от 0 до 7 

г.) и за подобряване на медико-

социалните грижи за деца.

Брой интегрирани услуги за ранно детско 

развитие осъществени - ДА

Брой центрове за медико- социални услуги 

за деца с подобрена среда, оборудване и 

квалифициран персонал - ДА

Мярка 2.1.19. Насърчаване и 

продължаващо развитие на 

приемното родителство, грижите 

за самотни възрастни хора или 

хора с увреждания в семейна среда.

Брой приемни семейства в областта - ДА

Брой деца ползващи приемна грижа в 

областта - ДА

Брой услуги за самотни възрастни хора и 

хора с увреждания в семейна среда - ДА

Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в домашна среда, гр. Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй



 „СТИМУЛ” – Социални, трайно интегрирани, местни услуги 

за личността - Нов общностен център във Враца, социални 

услуги на деца до 7 години и техните семейства

Враца Община Враца

Оборудване на рехабилитационна зала в Общински социален 

комплекс за работа с деца - Враца

Враца Община Враца

Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на 

домашен социален патронаж в Роман

Роман Община Роман

Реконструкция и ремонт на "Музей", пл. №652, кв.31, ул.Васил 

Левски №14, по плана на град Оряхово.

Оряхово Община Оряхово

Закупуване на оборудване и изграждане на котелно в ЦНСТ в 

с.Хърлец

Козлодуй Община 

Козлодуй

Закупуване на микробус за Дневен център за хора с физически 

увреждания с.Хърлец

Козлодуй Община 

Козлодуй

Закупуване на 2бр. печки, сушилня, абсорбатор и хладилен 

шкаф за ДВХУИ с.Бутан

Козлодуй Община 

Козлодуй

Закупуване на професионална пералня за ДВХ с. Бутан
Козлодуй Община 

Козлодуй

Закупуване на 2 броя климатици за ЦНСТВХФУ с. Хърлец
Козлодуй Община 

Козлодуй

Ключов проект Изграждане на 

Социални жилища в кв. 

„Янтра“, гр. Козлодуй

да / не не

Ключов проект Създаване на 

център за настаняване и 

защитени жилища в община 

Мизия

да / не не

Нова заетост в "Алфа-М" ЕООД Враца АЛФА-М ЕООД

Приказна работа Враца БАСАЙ ЕООД

Нов шанс и трудова реализация Враца ЕМИ - ЕМИЛИЯ 

ПЕТРОВА ЕТ

Обучение за заети лица в "Саламандър АСО" ООД Враца Саламандър АСО 

ООД

НП „Старт на кариерата“ - Назначени общо 10 безработни лица 

за периода 2014-2017 г.

Враца ОА Враца

Брой социални услуги и институции с 

обновено/ ново оборудване - 5 броя

Мярка 2.1.20. Строителство, 

реконструкция, ремонт и 

оборудване на социална 

инфраструктура

Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади 

хора от община Враца

Враца Община Враца

Брой новопостроени/ рехабилитирани/ 

ремонтирани сгради за предоставяне на 

социални услуги - 6 броя

Мярка 2.2.1. Подкрепа на 

дейности за осигуряване заетост на 

младите хора.

Брой млади хора включени в програми за 

професионално обучение и придобиване на 

трудов стаж - над 14 лица /50 младежи от 

целевата група за придобиване на 

професионална квалификация/

Брой наставнически/ стажантски програми 

предлагани от бизнеса за младите хора - 4 

проекта в община Враца са в процес на 

изпълнение

Приоритет 2.2. Стимулиране и подкрепа за заетост и развитието на пазара на труда



Програма „Старт на кариeрата“ - 2 безработни лица, 9 месечна 

заетост през 2015 г., 2 безработни лица, 9 месечна заетост през 

2016 г.

Враца

Обучения и заетост за младите хора Бяла Слатина

Подкрепа за заетост Оряхово Община Оряхово

Подкрепа за заетост Мездра Община Мездра

Старт в кариерата Роман Община Роман

Мярка 2.2.2. Действия и проекти 

за подпомагане на социално-

икономическата интеграция на 

групите в неравностойно 

положение.

Дял на неграмотните и без професия хора 

от уязвими групи ДА

Брой на безработните хора от уязвими 

групи ДА

През периода 2014-2017г. се изпълняват програми за заетост, 

насочени и към тази уязвима група лица. Националната 

програма за обучение и заетост „Работа“ стартира пилотно 

през месец септември 2017 г. в общините с най-висока 

безработица -  Борован, Криводол и Хайредин, които са с 

равнище на безработица над средното за областта. Назначени 

по програмата са общо 275 лица, като 136 са наети в община 

Хайредин, 76 в община Криводол и 63 в община Борован. Тази 

програма осигурява заетост на трайно безработни лица от 

уязвимите групи и ги мотивира за възобновяване на трудовите 

им навици.

Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в 

Община Бяла Слатина

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Програма "Подкрепа за заетост", финансирана от ОПРЧР 

(продължително безработни, младежи, лица на 50 години, 

роми) 232 безработни лица

Враца ОА Враца

 Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална 

интеграция на безработни лица, чрез разкриване на работни 

места в обекти – недвижимо културно наследство - 2015

Враца Община Враца

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни 

лица, чрез разкриване на работни места в обекти - недвижимо 

културно наследство - 2016

Враца Община Враца

Създаване на устойчива заетост в сферата на търговията с 

крепежни елементи

Враца МГ-ЕКСПЕРТ 

ЕООД

Разкриване на нови работни места в КАТ ЕООД Враца КАТ ЕООД

Подкрепа за включване в пазара на труда на неактивни млади 

хора от община Враца

Враца Община Враца

Мярка 2.2.3. Подкрепа за 

създаване, развитие и предлагане 

на програми и услуги за 

активиране, ориентиране, обучение 

и заетост.

Дял на трайно безработните лица - няма 

информация

Брой услуги за активиране, ориентиране, 

обучение и заетост функциониращи на 

територията на областта - 3 национални 

програми, 8 проекта на частни фирми

Брой безработни лица включени в обучения 

за придобиване на  професионална 

квалификация, включително – практики - 

над 70 лица

Мярка 2.2.1. Подкрепа на 

дейности за осигуряване заетост на 

младите хора.

Брой млади хора включени в програми за 

професионално обучение и придобиване на 

трудов стаж - над 14 лица /50 младежи от 

целевата група за придобиване на 

професионална квалификация/

Брой наставнически/ стажантски програми 

предлагани от бизнеса за младите хора - 4 

проекта в община Враца са в процес на 

изпълнение

Община Враца



Създаване на нови работни места в „Модна агенция Мираж“ 

ООД

Враца МОДНА 

АГЕНЦИЯ-

МИРАЖ ООД

С НОВА ПРОФЕСИЯ - ШАНС ЗА НОВА РАБОТА Враца ТИМАРК ЕООД

Нови работни места в "Телесат" ООД Козлодуй ТЕЛЕСАТ ООД

 Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД Мездра ЛЮДАЛ 

ФРИКШЪН 

ЕООД

Нови работни места в "Телесат" ООД Мизия ТЕЛЕСАТ ООД

Разкриване на нови работни места във "Фенелия" ООД Оряхово ФЕНЕЛИЯ ООД

15 безработни лица Регионална програма за заетост Враца ОА Враца

14 безработни лица Регионална програма за заетост Враца ОА Враца

10 безработни лица Регионална програма за заетост ОА Враца

7 безработни лица Регионална програма за заетост на област Враца ОА Враца

Назначени общо 7 лица НПОСПОЗ Борован

Бяла Слатина

ОА Враца

14 безработни лица Нацонална програма „Клио“ ОА Враца

1 безработно лице Нацонална програма „Помощ за пенсиониране“ ОА Враца

2 безработни лица Нацонална програма „Помощ за пенсиониране“ ОА Враца

Повишаване възможностите за обучение и участие в 

Програмите за заетост и дела на безработните, включени в тях

Козлодуй Община 

Козлодуй

Мярка 2.2.4. Подкрепа и действия 

за повишаване адаптивността на 

работещите, особено – работещите 

бедни.

Брой обучения за повишаване 

адаптивността на работещите достъпни и 

функциониращи в областта

Брой проекти и инициативи реализирани от 

предприятия и организации за повишаване 

знанията и уменията на заетите 

Брой заети преминали обучения за 

повишаване знанията и уменията им 

няма информация

Мярка 2.2.3. Подкрепа за 

създаване, развитие и предлагане 

на програми и услуги за 

активиране, ориентиране, обучение 

и заетост.

Дял на трайно безработните лица - няма 

информация

Брой услуги за активиране, ориентиране, 

обучение и заетост функциониращи на 

територията на областта - 3 национални 

програми, 8 проекта на частни фирми

Брой безработни лица включени в обучения 

за придобиване на  професионална 

квалификация, включително – практики - 

над 70 лица

Приоритет 2.3. Инвестиции в дейности за превенция и преодоляване на социалното изключване и изолация



 Включващо образование – ключът към успеха Роман ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ 

"СВ.СВ.КИРИЛ 

И МЕТОДИЙ"

Шанс за всеки Оряхово Община Оряхово

Успех Мездра Община Мездра

Включващо обучение Мездра Община Мездра

Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания

ОА Враца

Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания"

ОА Враца

Национална програма "От социални помощи към осигуряване 

на заетост"

ОА Враца

Мярка 2.3.3. Подкрепа и 

насърчаване при осигуряването на 

достъпна училищна, работна и 

публична среда за хората с 

увреждания.

Брой публични сгради достъпни за хората с 

увреждания - 3 бр.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ОБЩИНА 

ВРАЦА 

Враца Община Враца

Мярка 2.4.1 Предоставяне на 

интегрирани услуги на гражданите 

и бизнеса на всички нива на местно 

управление.

Брой функциониращи системи за 

интегрирани услуги за граждани и бизнес

няма информация

Е-ПОДЕМ – Европейски проекти, общински дейности и 

електронен мениджмънт

Мизия Община Мизия 

(В партньорство 

с НСОРБ)

Комбинирана система за електронно управление на 

администрацията и подобряване достъпа до услуги на 

населението, свързани с информационните и 

комуникационните технологии на територията на община 

Оряхово

Оряхово Община Оряхово

Мярка 2.3.1. Насърчаване на 

професионалното образование сред 

безработни роми без образование, 

лица с намалена работоспособност 

и в неравностойно социално 

положение.

Брой представители на уязвими групи 

завършили професионално образование - в 

процс на изпълнение

Брой програми за професионално 

образование на представители на уязвими 

групи - 4 бр.

Мярка 2.3.2. Подкрепа и 

насърчаване на действия за 

създаване на социални 

предприятия и проекти насочени 

към превенция и преодоляване на 

социалното изключване и 

изолация.

•      Брой социални предприятия - няма 

информация

•      Брой осъществени проекти за 

разкриване и подобряване дейността на 

социалните предприятия - няма 

информация

Центрове за информация и обслужване на 

граждани във всички общини на 

територията на областта ДА

Брой предоставяни електронни услуги  от 

общините - община Враца - 19 бр., 

община Козлудуй - 10 бр., община 

Мездра - 6 бр., община Оряхово - над 20 

бр., община Хайредин

Брой действащи системи/ механизми за 

обратна връзка с потребителите на 

административни услуги - 3 общински 

администрации

Мярка 2.4.2. Инвестиции в ИТ 

инфраструктура и въвеждане/ 

разширяване на електронното 

управление, както и създаване на 

Центрове за информация и

обслужване на граждани (където ги 

няма).

Приоритет 2.4. Усъвършенстване и укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление



Повишаване компетентността на администрациите Самоков, 

Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно 

управление

Роман Общини:

Самоков, Червен 

бряг и Роман

Закупуване на компютри за кметства/общинска администрация Козлодуй Обшина 

Козлодуй

Ключов проект Електронно 

управление в община Мизия

да / не не

Община Враца – Ефективна, Функционална, Ефикасна  

Администрация (ЕФЕА)

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Устойчиви и ефективни общински политики Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

 Бюджетна линия за повишаване на административния 

капацитет на служителите на Община Козлодуй

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Оптимизиране на процеса на провеждане и мониторинг на 

политики от община Криводол

Криводол Община 

Криводол

Повишаване на административния капацитет на служители от 

Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по 

Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020

Мездра ОБЩИНА 

МЕЗДРА

Координация и партньорство за ефективни политики и 

устойчиво развитие на община Мизия

Мизия Община Мизия

Разработване на политики и въвеждане на механизми за 

мониторинг и контрол на провеждането им в община Хайредин

Хайредин Община 

Хайредин

 Повишаване на квалификацията на служителите в 

администрацията на Община Враца

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез 

Коучинг и Сътрудничество в община Враца

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Специализирани обучения за по-добра организация на Работата 

в Областна администрация Враца

Враца ОА Враца

Обучение, квалификация и преквалификация на персонала Козлодуй Обшина 

Козлодуй

Разработване и стартиране на програми за ограмотяване, 

квалификация и преквалификация

Повишаване нивото на компетентностите и ефективността на 

административната дейност на служителите чрез обучения в 

страната

ОА Враца

Мярка 2.4.3. Подкрепа за 

системни действия и програми за 

повишаване на квалификацията на 

работещите в областната и 

общинските администрации.

Брой анкети оценяващи  работата на 

общинските и областната администрации. 

ДА

Центрове за информация и обслужване на 

граждани във всички общини на 

територията на областта ДА

Брой предоставяни електронни услуги  от 

общините - община Враца - 19 бр., 

община Козлудуй - 10 бр., община 

Мездра - 6 бр., община Оряхово - над 20 

бр., община Хайредин

Брой действащи системи/ механизми за 

обратна връзка с потребителите на 

административни услуги - 3 общински 

администрации

Мярка 2.4.2. Инвестиции в ИТ 

инфраструктура и въвеждане/ 

разширяване на електронното 

управление, както и създаване на 

Центрове за информация и

обслужване на граждани (където ги 

няма).



Финансов план на Община Враца Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Подпомагане на община Оряхово за следващич програмен 

период чрез ефективни политики

Оряхово Община Оряхово

Компетентна и ефективна общинска администрация Оряхово Община Оряхово

Повишаване на професионализма на служителите от общинска 

администрация Криводол чрез обучение

Криводол Община 

Криводол

Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността 

на общински администрации Криводол, Хайредин и 

Бойчиновци

общини 

Криводол, 

Хайредин и 

Бойчиновци
Служители на община Борован – компетентни и мотивирани за 

по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

Борован Община Борован

Ефективни политики и партньорство през следващия 

програмен период

Борован Община Борован

Бизнес ориентирана община с визия за административен 

напредък

Борован Община Борован

Община Роман - по-компетентни и мотивирани общински 

служители

Роман Община Роман

Ефективна координация и партньорство при разработването на 

стратегически документи и провеждането на политики в 

Община Роман

Роман Община Роман

Оптимизиране на структурата на общинска администрация 

Роман чрез извършване на функционален анализ

Роман Община Роман

Повишаване компетентността и ефективността на 

администрацията на Община Роман чрез обучения в 

професионални и ключови компетенции

Роман Община Роман

Мярка 2.4.4 Усъвършенстване на 

капацитета за разработване и 

управление на проекти,  

финансирани от ЕС.

Брой проведени обучения и курсове ДА Проведени курсове за повишаване на квалификацията на 

работещите в областните и общинските администрации 

Помощ за подготвителни дейности на МИГ Бяла Слатина Бяла Слатина СНЦ МИГ Бяла 

Слатина

МИГ Мездра - партньорство между: община Мездра, читалище 

„Просвета“  гр. Мездра и „Ива Вутова – 71“ ЕООД

Мездра община Мездра

Мярка 2.4.3. Подкрепа за 

системни действия и програми за 

повишаване на квалификацията на 

работещите в областната и 

общинските администрации.

Брой анкети оценяващи  работата на 

общинските и областната администрации. 

ДА

Мярка 2.4.5. Разширяване  

капацитета на местните власти за 

прилагане принципа на 

партньорство и стимулиране на 

междуобщинското сътрудничество.

Брой партньорства създадени на местно 

ниво - 2 бр.



Мярка 3.1.1. Рехабилитация на 

съществуващата и изграждане на 

нова  железопътна инфраструктура 

в областта.

Километри рехабилитирана/ изградена нова 

железопътна инфраструктура

няма информация

Ключов проект Реконструкция 

ж.п. линия Видин- София

да / не не

Мярка 3.1.2.  Доизграждане на 

скоростен път Мездра – Ботевград 

и обходен път Враца като част от 

коридор  №4 от еврапейската  TEN-

T мрежа

Километри изградени скоростни пътища на 

територията на областта.

няма информация

Мярка 3.1.3. Основен ремонт на 

отсечки от първокласната, 

второкласната и третокласна 

републиканска пътна мрежа.

Километри ремонтирани отсечки от 

първокласната, второкласната и 

третокласната пътна мрежа - 17 км.

Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+160 

до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца

Враца АГЕНЦИЯ 

"ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТ

УРА"
Ключов проект Изграждане на 

околовръстен път и трета лента 

на гр. Мизия

да / не не

Ключов проект Изграждане на 

панорамен път Козлодуй – 

Мизия – Оряхово

да / не не

Ключов проект Скоростен път 

Оряхово – Враца

да / не не

Ключов проект Подобряване на 

транспортната инфраструктура 

в пограничната територия на р. 

Дунав в участъка Оряхово – 

Бекет

да / не не

Ключов проект Ново изграждане 

на североизточна дъга в гр. 

Враца

да / не не

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ И СВЪРЗАНОСТ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА

Приоритет 3.1. Развитие на инфраструктурата осигуряваща основни публични услуги и

достъп до тях



Ключов проект Доизграждане на 

северозападна дъга в гр. Враца, 

Обходен път Враца – етап 2

да / не не

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА 

ХАЙРЕДИН  

Хайредин Община 

Хайредин

Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път 

VRC 1065 (/VRC1067, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - 

Баурене) от км 5+465,57 до км 6+876,28, от км 6+876,28 до км 

11+200,00 и на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-

101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Добруша - Градешница 

- Граница общ.(Криводол - Бойчиновци) - Громшин /III-101/), 

от км 0+000,00 до км 0+710,00 и от км 2+680,00 до км 

4+090,00 част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в 

Община Криводол.

Криводол Община 

Криводол

Ремонт на общинска пътна мрежа /улици/ в община Борован в 

селата Малорад, Борован и Нивянин 

Борован Община Борован

"Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа- 

Община Мизия" (включва път № VRC1110, път № VRC2108, 

път № VRC2111 и път № VRC1109)”

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Реконструкция и рехабилитация на път VRS 1015 Нивянин -

Борован -Малорад

Борован Община Борован

Подобряване на " Дневен център за стари хора" чрез 

реконструкция и ремонт (Обект 1) и Рехабилитация на IV - 

общински пътища за с. Остров Път IV - 11035 (Пристанище с. 

Остров - Път II-11) от км. 0+000 до км. 2+963.90 и Път IV-

11033 (Път II-11/при с.Галово/ Пристанище с. Остров) от км. 

0+000 до км.5+537.80 (Обект 2)

Оряхово Община Оряхово

"Рехабилитация на общински пътища в община Хайредин"

Обект 1 Пътен участък: Път VRC 1037, с. Бързина - с. Рогозен - 

с. Малорад

Обект 2 Път VRC 2163 - с. Хайредин - с. Ботево - с. Липница

Хайредин Община 

Хайредин

Мярка 3.1.4. Рехабилитация на 

общинската пътна мрежа на 

територията на област Враца.

Километри рехабилитирана общинска 

пътна мрежа - ДА

Ремонт на общинска пътна мрежа Враца Община Враца



Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1162 с. 

Ботево - с. Бързина и общински път VRC 1016 с. Рогозен - с. 

Сираково

Хайредин Община 

Хайредин

Реконструкция и рехабилитация на път Нивянин-Борован-

Малорад 

Борован Община Борован

Основен ремонт на общ. Път IV-13411( VRC 1147) Камено 

поле - Кунино –

Стояновци

Основен ремонт на път IV-30811/ VRC 1148/Караш –Синьо 

бърдо

Основен ремонт на път ІV-10335 (VRC2144) / ІІІ-103, Роман- 

Златна Панега/ - Стояновци – граница с община Луковит

Основен ремонт на общински път ІV-16115 (SFO 2046) 

Курново - гара Струпец

Основен ремонт на път ІV-30813 (VRC2143) Синьо бърдо – 

спирка Синьо

бърдо

Основен ремонт на общински път VRC – 10328 ( ІV – 2143) 

Роман –Струпец

Основен ремонт на път ІV-10339/ VRC – 2145/III-1031-

Радовене

Ремонт на улици „Искър“ и „Леденика“ с. Синьо бърдо

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и 

тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на 

територията на гр. Бяла Слатина

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Мизия" (гр. Мизия: ул. «Любен 

Каравелов», ул. «Петко Банков», ул. «Георги Димитров» и ул. 

«Кузман Янкулов», с. Софрониево: ул. «Дафинка Чергарска», в 

с. Крушовица: ул. «Лазар Драйчев», ул. «Васил Воденичарски» 

и ул. «Люлин», в с. Липница: ул. «Александър Стамболийски» 

и в с. Войводово: ул. «Георги Димитров»)

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен 

площад „Свобода”, централна градска алея, улична мрежа и 

тротоари

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца Враца Община Враца

Мярка 3.1.4. Рехабилитация на 

общинската пътна мрежа на 

територията на област Враца.

Километри рехабилитирана общинска 

пътна мрежа - ДА

Роман Община Роман

Ключов проект Рехабилитация и 

реконструкция на пътища ІІІ и 

ІV клас, и уличната мрежа

в общините

да



Възстановяване на елементите на уличното пространство на 

улици "Христо Ботев" и "Радецки" гр.Козлодуй - тригодиншно 

изпълнение". Финансиране от фонд "Радиоактивни отпадъци"

Козлодуй Община 

Козлодуй

Основен ремонт на общински пътища ІV 10141 - Козлодуй, 

ремонт на улици, тротоари и паркинги на територията на 

общината

Козлодуй Община 

Козлодуй

Рехабилитация на ул. Христо Ботев Козлодуй Община 

Козлодуй

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в 

гр.Криводол, общ. Криводол, ул. Георги Димитров, ул. 

Освобождение, ул. Димитър Благоев

Криводол Община 

Криводол

Ремонт на улична мрежа в гр. Мизия Мизия Община Мизия

Ремонт на улична мрежа в с.Малорад кръстовище между 

Рогозен и Малорад и улиците: Н.Парапунов и Цар Симеон I

С. Малорад Община Борован

Ремонт и асфалтиране на улична мрежа на територията на 

община Борован – ул.П.Евтимий, Ул.П.Славейков, Ул.Иванко, 

Ул.Ив.Нивянин, Ул.Симеон, ул.Цар Асен 

с. Борован Община Борован

Рехабилитация и ремонт на улична пътна мрежа в с.Малорад Борован Община Борован

Ключов проект Проект за 

цялостната реконструкция на 

уличната мрежа в гр. Враца

да Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца Враца Община Враца

Мярка 3.1.5. Подготовка и 

изграждане на  мост над река 

Дунав в района на Оряхово – 

Бекет.

Проектна документация за изграждане на 

мостовото съоръжение

Обем на осигурените средства за 

изграждане на моста

няма информация

Мярка 3.1.6. Изграждане на 

междуобщински път, свързващ 

пристанище Мизия с път ІІ-15 и 

регионално депо за битови 

отпадъци - Оряхово- Мизия.

Обем на вложени средства няма информация

Мярка 3.1.7. Рехабилитация и 

повишаване на капацитета на 

пристанище Оряхово.

Брой обслужени кораби

Брой обслужени пътници

Обем обработени товари

няма информация

Ключов проект Рехабилитация и 

реконструкция на пътища ІІІ и 

ІV клас, и уличната мрежа

в общините

да



Реконструкция на водопроводна мрежа в населените места от 

Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата 

Търнак,Габаре,Галиче,Попица,Община Бяла Слатина,Област 

Враца

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза Враца Община Враца

Интегриран проект за воден цикъл  на град Враца - I фаза Враца Община Враца

Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на 

гр.Козлодуй. Проекта се финансира от ОП "Околна среда". 

Обща стойност на проекта 25 623 442 лв. за периода 2012-2014 

г. 1 942 164 лв.

Козлодуй Община 

Козлодуй

Проектиране на "Реконструкция на водопроводната мрежа на 

с.Крива бара", община Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Проект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна 

система и съоръжения в с.Хърлец.

Козлодуй Община 

Козлодуй

"Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с.Кунино - 

община Роман"

Роман Община Роман

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на 

нова канализационна мрежа и възтановяване на пътната 

настилка в с. Крушовица, Община Мизия - етап II - Старо село, 

включва гл. кл. II с второстепенни клонове/водопроводна 

мрежа/ 1, кл.2,кл.3,кл.4,кл.6 и второстепенни клонове/ 

канализационна мрежа/кл.3,кл.4,кл.5,кл.6,кл.7

Мизия Община Мизия

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на 

нова канализационна мрежа и възтановяване на пътната 

настилка в с.Крушовица, Община Мизия - етап 1 - Ново село, 

включва гл.кл.1, гл.кл2 и гл.кл.1 - Старо село.

Мизия Община Мизия

Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и 

възстановяване асфалтовата настилка,  бордюрите и тротоарите 

по ул."Иван Вазов"и ул."28-ми април" в с.Липница и 

ул."Стубел", ул."Д.Черганска" и ул."Г.Димитров" в 

с.Софрониево

Мизия Община Мизия

Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Михайлово - 1 и 

2 етап 

Хайредин Община 

Хайредин

Мярка 3.1.8. Изграждане и 

рехабилитация на водопроводната 

мрежа.

Километри изградена/рехабилитирана 

водопроводна мрежа - ДА



Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Стефан 

Караджа" от о.т. 132 до о.т. 130 и по ул. "Гергьовден" от о.т. 

132 до о.т. 120 на с. Хубавене

Роман Община Роман

Реконструкция водопроводна мрежа с. Камено поле,община 

Роман - I-ви етап

Роман Община Роман

Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа с. Кунино Роман Община Роман

Ключов проект Водоснабдяване 

на обекти в ПП „Врачански 

Балкан” – изграждане на 

захранващ водопровод от кв. 

Бистрец до Балкана

да / не не

Ключов проект Интегриран 

проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата 

на питейни и отпадъчни води на 

гр. Мизия

да / не да

Ключов проект Изграждане на 

ВиК инфраструктура и ПСОВ на 

населените места от общините 

на област Враца

да / не да

Мярка 3.1.9. Разширяване 

битовата и промишлена 

газопреносна мрежа в общините на 

областта и изграждането 

съоръжения и централи за 

производство на енергия от ВЕИ.

Км изградена газопреносна мрежа - над 15 

км.

Брой съоръжения и централи за 

производство на енергия от ВЕИ - ДА

справка от общински администрации от област Враца

Ключов проект Газификация на 

община Мизия

да / не не

Ключов проект Газификация на 

община Козлодуй

да / не не

Енергийна ефективност в “ЦЕНТРАЛ БОЛКАН 

РИСАЙКЛИНГ“ ЕООД

Враца ЦЕНТРАЛ 

БОЛКАН 

РИСАЙКЛИНГ 

ЕООД

Мярка 3.1.8. Изграждане и 

рехабилитация на водопроводната 

мрежа.

Километри изградена/рехабилитирана 

водопроводна мрежа - ДА

Мярка 3.1.10. Продължаване и 

подкрепа на действията за 

подобряване енергийната 

ефективност на обектите  от 

публичната и частната 

инфраструктура.

Брой обекти с реализирани мерки за 

енергийна ефективност - над 40 обекта



Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в 

"Акварелакс-БГ" ЕООД

Враца АКВАРЕЛАКС – 

БГ ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност в ДЕКРА-СТРОЙ 

ЕООД

Враца ДЕКРА-СТРОЙ 

ЕООД

Повишаване енергийната ефективност на „ДИТЕКС - СМ”ООД Враца ДИТЕКС-СМ 

ООД

Подобряване на енергийната ефективност в "ИНЕКС ТРАЙД" 

ЕООД

Враца ИНЕКС ТРЕЙД 

ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." 

ЕООД

Враца КАРИЕРИ-П.Д. 

ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност в "КЪЩА НА 

КАМЪКА" ЕООД

Враца КЪЩА НА 

КАМЪКА ЕООД

Внедряване на енергоефективни мерки на СОУ "Васил 

Кънчов" - Враца

Враца Община Враца

 Изпълнение на пакет мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта 

към Спор-

тен комплекс "Христо Ботев"- град Враца" 

Враца Община Враца

“Повишаване на енергийната ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на гр. Враца

Враца Община Враца

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Враца - Проект 1

Враца Община Враца

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Враца - Проект 2

Враца Община Враца

 Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване 

на административна сграда на Община Враца)

Враца Община Враца

 Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на образователни институции

Враца Община Враца

Повишаване на енергийната ефективност в "Попчев стоун 

дизайн" ЕООД

Враца ПОПЧЕВ 

СТОУН 

ДИЗАЙН ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност в „ПРЕДСЕДНИК“ 

ЕООД

Враца ПРЕДСЕДНИК 

ЕООД

Повишаване енергийната ефективност и капацитет за растеж на 

ЦЕНИТ - ПЕТКОВ ООД

Враца ЦЕНИТ - 

ПЕТКОВ ООД

Мярка 3.1.10. Продължаване и 

подкрепа на действията за 

подобряване енергийната 

ефективност на обектите  от 

публичната и частната 

инфраструктура.

Брой обекти с реализирани мерки за 

енергийна ефективност - над 40 обекта



Подобряване на енергийната ефективност на ЯКИМО АГРО 

ИМПОРТ ООД

Враца ЯКИМО АГРО 

ИМПОРТ ООД

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението” град Козлодуй

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

 Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в 

"Булмекс" ЕООД чрез закупуване на нови машини

Козлодуй БУЛМЕКС 

ЕООД

 Устойчив растеж на ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД посредством 

изпълнението на мерки за повишаване енергийната и ресурсна 

ефективност

Козлодуй ЕКОВАТ 

БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

Повишаване на енергийната ефективност в ИНТЕРПРОМ 

ЕООД

Козлодуй ИНТЕРПРОМ 

ЕООД

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

административни сгради на Общинска администрация, гр. 

Козлодуй

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Общинска служба "Земеделие", гр. Козлодуй

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй; 

столовата на Средно общообразователно училище "Христо 

Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, 

гр. Козлодуй

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

 Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и 

ефикасност

Криводол СТРОИТЕЛ-

КРИВОДОЛ 

ЕООД

Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна 

инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на 

енерговфективни мерки в ОУ "Васил Левски", с. Ракево

Криводол Община 

Криводол

Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД

Мездра ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД

Повишаване на енергийната ефективност в предприятие „АСК - 

БУЛ” ЕООД, гр. Враца

Мездра АСК-БУЛ ЕООД

Подобряване енергийния интензитет и производствен 

капацитет на "БУЛНЕД-АМД" ЕООД

Мездра  БУЛНЕД-АМД 

ЕООД

Енергийната ефективност Мездра ИНЕРТСТРОЙ-

КАЛЕТО АД

Мярка 3.1.10. Продължаване и 

подкрепа на действията за 

подобряване енергийната 

ефективност на обектите  от 

публичната и частната 

инфраструктура.

Брой обекти с реализирани мерки за 

енергийна ефективност - над 40 обекта



Устойчиво развитие на Копривлен-мрамор ЕООД чрез 

енергийна ефективност

Мездра КОПРИВЛЕН-

МРАМОР ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност в ЛКС ООД Мездра ЛКС ООД

Енергийна ефективност в "Людал Фрикшън" ЕООД Мездра "Людал 

Фрикшън" ЕООД

Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и 

ефикасност

Мездра МАКС 

КОВЪРИНГ 

ООД

Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Мездра

Мездра Община Мездра

Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени 

сгради в град Мездра - обект районна полицейска служба

Мездра Община Мездра

Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на 

общинската администрация в град Мездра

Мездра Община Мездра

 Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени 

сгради в град Мездра - обект пожарна служба на РС "ПБЗН"

Мездра Община Мездра

Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени 

сгради в град Мездра - обект за социални услуги

Мездра Община Мездра

Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и 

една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра

Мездра Община Мездра

Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни 

сгради в град Мездра

Мездра Община Мездра

Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната 

инфраструктура в град Мездра

Мездра Община Мездра

Устойчив растеж на СОЛАР СИТИ ЕООД последствие 

изпълнението на мерки за повишаване енергийната 

ефективност

Мездра СОЛАР СИТИ 

ЕООД

Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и 

ефикасност

Мизия ИВКОМПЛЕКТ 

ЕООД

Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в 

Община Мизия (2бр. ОУ и 3бр. ДГ)

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

да / не да (Враца)Ключов проект Енергийно 

обновяване на общински сгради 

– образователни,

административни, социални, 

здравни, обществени и др.

Мярка 3.1.10. Продължаване и 

подкрепа на действията за 

подобряване енергийната 

ефективност на обектите  от 

публичната и частната 

инфраструктура.

Брой обекти с реализирани мерки за 

енергийна ефективност - над 40 обекта



да ,Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната 

ефективност на многофамилна жилищна сграда– блок № 2”, 

находящ се на ул. ,,Георги Димитров” № 52, гр. Мизия

Мизия „СДРУЖЕНИЕ 

НА 

СОБСТВЕНИЦИ

ТЕ гр. Мизия, 

общ. Мизия, ул. 

„Георги 

Димитров” №52, 

кв.33,бл. 2”

да ,Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната 

ефективност на многофамилна жилищна сграда– блок № 3”, 

находящ се на ул. ,,Георги Димитров” № 42, гр. Мизия

Мизия „СДРУЖЕНИЕ 

НА 

СОБСТВЕНИЦИ

ТЕ гр. Мизия, 

общ. Мизия, ул. 

„Георги 

Димитров” №42, 

кв.33,бл. 3”

Ключов проект Енергийно 

обновяване на многофамилни 

жилищни сгради

да Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. Мерки за енергийна 

ефективност за обновяване на блокове 1 и 2, Ж.К. 1 и на 

блокове 54, 55, 56, 57 и 58, Ж.К. 2 в гр. Козлодуй на обща 

стойност 1 139 706 лв. Финансира се от Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради

Ключов проект Реконструкция 

на улично осветление в община 

Мизия

да / не не

Мярка 3.1.11. Подкрепа и 

насърчаване на инвестиции, 

осигуряващи висококачествени и 

нови видове услуги за 

комуникация, пренос на данни и 

интернет.

Брой домакинства и фирми ползващи 

широколентов интернет - ДА

няма информация

Приоритет 3.2. Опазване и оползотворяване на природната среда, биоразнообразието, културното и историческото наследство като фундамент на устойчивото местно 

развитие

Ключов проект Енергийно 

обновяване на общински сгради 

– образователни,

административни, социални, 

здравни, обществени и др.



Мярка 3.2.1. Изграждане на 

пречиствателни станции в 

населените места от областта.

Брой изградени пречиствателни станции за 

питейни води действащи в областта

няма информация

Ключов проект Изграждане на 

Пречиствателна станция за 

питейни води в гр. Козлодуй

да/не не

Изграждане на канализация по ул."Х.Димитър" в гр.Козлодуй - 

главен колектор ІVа

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Изграждане на канализация и водопровод по ул."Георги 

Димитров" в гр.Козлодуй. Финансиране от ПУДООС

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Проктиране на канализация по ул. "Кирил и Методий" и ул. 

"Янко Сакъзов" до околовръстен път

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

„Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане 

на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната 

настилка в с. Крушовица, Община Мизия- етап І- Ново село, 

включва гл. кл. 1, гл. кл. 2  и гл. кл. 1- „Старо село”

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

„Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа , изграждане 

на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната 

настилка в с. Крушовица, Община Мизия – етап II –Старо село, 

включва гл. кл. II с второстепенни клонове /водопроводна 

мрежа/ 1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 и второстепенни клонове 

/канализационна мрежа/ кл. 3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7” 

Мизия ОБЩИНА 

МИЗИЯ

Изграждане на кабелна линия 20 kV и БКТ ТП 250кW за 

препомпваща станция за отпадни води към канализация 

по ул."Христо Ботев" и "Радецки".

Козлодуй Община 

Козлодуй

Изграждане на канализационен колектор, препомпваща 

шахта и улично платно в гр.Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Изграждане на инсталация за предварително третиране и 

инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната 

система за управление на отпадъците в Регион Оряхово

Борован

Бяла Слатина

Кнежа

Козлодуй

Мизия

Оряхово

Хайредин

ОБЩИНА 

ОРЯХОВО

Мярка 3.2.2. Изграждане/ 

довършване изграждането на 

канализационна система, 

включително изграждането на 

ПОСВ, на всички населени места с 

население над 2 000 еквивалент  

жители.

Км изградена канализация - ДА

Брой изградени ПСОВ - 1 бр.

Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на 

ПСОВ-Мездра

Мярка 3.2.4. Оптимизиране 

събирането на отпадъци и 

внедряване на съвременни 

технологии за управление на 

отпадъците.

Брой действащи интегрирани системи за 

управление на отпадъци - 1 бр.

Мездра Община Мездра

Мярка 3.2.3. Проектиране и 

изграждане на канализационна 

система, включително 

изграждането на ПОСВ, на всички 

населени места с население под 

2000 еквивалент жители.

Км изградена канализация - над 5 км.

Брой изградени ПСОВ - 1 бр. 



Ключов проект Изграждане на 

клетка №2 на Регионално депо 

за неопасни отпадъци - регион 

Оряхово

да / не да

Ключов проект Рекултивация на 

клетки 1.1 и 1.2 на РДБО Враца 

– Мездра

да / не не

Ключов проект Изграждане на 

клетка 2.2 на РДБО Враца – 

Мездра

да / не не

Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови 

отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, 

местността “Любимир”

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Почистване и рекултивиране на нерегламентираните сметища 

на територията на общината и прекратяване образуването на 

нови     

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Мярка 3.2.6. Подкрепа за 

обучения и инвестиции за 

въвеждане на екологосъобразни 

дейности и производства.

Брой предприятия въвели еколосъобразни 

технологии и производства - 1 бр.

Брой земеделски производители прилагащи 

опазващи околната среда технологии - 

няма информация

Изготвяне на Подробен устройствен план за Защитно 

съоръжение от комплекс "Рай" до ОЦ, гр.Козлодуй.

Мярка 3.2.7. Подпомагане 

проучванията, в това число– 

археологически, на местното 

историческо наследство, както и 

дейностите за неговото устойчиво 

интегриране в културни и 

туристически продукти.

Брой проекти за проучване на местното 

историческо наследство - 1 бр.

Брой исторически и археологически обекти 

включени успешно в различни 

туристически и културни продукти - няма 

информация

Исторически архив на корпоративно наследство Враца БИЗНЕС 

РЕГИСТЪР ООД

Козлодуй ОБЩИНА 

КОЗЛОДУЙ

Мярка 3.2.5. Подкрепа и 

инвестиции в ефективни системи и 

дейности за контрол над битовите 

замърсявания на земеделски земи, 

речни корита и други терени, както 

и за ликвидиране на 

нерегламентираните сметища 

възникнали от това.

Брой ликвидирани стари замърсявания - 3 

проекта

Брой рекултивирани терени - 3 проекта

Мярка 3.2.4. Оптимизиране 

събирането на отпадъци и 

внедряване на съвременни 

технологии за управление на 

отпадъците.

Брой действащи интегрирани системи за 

управление на отпадъци - 1 бр.

Повишаване на ефективността на организираната система за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци от всички 

населени места на територията на общината



Мярка 3.2.8. Подпомагане 

дейността на местните културни 

институти.

Брой проекти за съхраняване на уникални 

местни културни продукти

Брой уникални местни културни продукти, 

интегрирани в местни или областни 

туристически продукти

Брой нови културни продукти

няма информация

Мярка 3.2.9. Инвестиции в 

екологосъобразна инфраструктура, 

включително в обекти по Натура 

2000 и други територии за 

насърчаване на опазването и 

възстановяването на биологичното 

разнообразие и екосистемните 

услуги.

Брой проекти разработени и осъществени 

за изграждане на екологосъобразна 

инфраструктура

няма информация

Ключов проект Създаването на 

европейски геопарк във 

Врачански Балкан

да / не не

Мярка 3.2.10. Насърчаване и 

подкрепа за развитие на капацитета 

и партньорствата за устойчиво 

управление на защитените 

територии и биоразнообразието.

Брой партньорски проекти за опазване 

природно богатство и биоразнообразие

няма информация

Интегриран план за градско възстановяване и  развитие на град 

Враца – устойчива Враца  

Враца Община Враца

Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на гр. Враца

Враца Община Враца

„Враца – привлекателно място за живеене" (благоустрояването 

на жк ”Дъбника”, Обществен парк „Хижата” и ж.к. 

„Медковец”) 

Враца Община Враца

Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй - 

създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата 

ни!

Козлодуй Община 

Козлодуй

Мярка 3.3.1. Подобряване 

качествата на градската и 

агломерационната среда чрез 

инвестиции на база интегрирания  

план за градско възстановяване и 

развитие/ действия за 

изработването и осигуряването на 

инвестиции по интегрирани 

планове за възстановяване и 

развитие на градовете Враца, 

Мездра, Козлодуй

Брой интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие - 4 бр. 

Брой  реализирани проекти по 

интегрираните планове за градско развитие 

- 7 бр.

Приоритет 3.3. Въвеждане и ползване на интегрирани подходи за възстановяване и балансирано развитие на градските и селските райони в областта

Подкрепа за разработване на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие

Мездра Община Мездра



Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, 

площади и улично осветление в кв.127,255,256,257 и 258 в 

гр.Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Изграждане на къщички в ЦГЧ град Козлодуй Козлодуй Община 

Козлодуй

LED Дисплей Козлодуй Община 

Козлодуй

Проект "Интегриран план за градско развитие на град 

Козлодуй", ОП Регионално развитие 

Козлодуй Община 

Козлодуй

Ключов проект Обновяване и 

модернизиране на пешеходната 

зона, в централната градска част 

на гр. Враца

да / не да

Ключов проект Изграждане на 

велосипедни алеи в общините от 

област Враца

да / не не

Ключов проект Реализация на 

проектите, предвидени за 

изпълнение в ИПГВР за 

градовете с одобрени ИПГВР

да / не да

Ключов проект Изграждане на 

яхтено пристанище (порт) в 

Козлодуй

да / не не

Реконструкция на транспортната инфраструктура в община 

Мездра

Мездра Община Мездра

Паркът - нашият малък и обичан екосвят Криводол Община 

Криводол

Паркоустройство на зони за рекреация в община Оряхово  Оряхово Община Оряхово

Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер, 

Община Криводол  

Криводол Община 

Криводол

Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, 

тротоарни площи, детски площадки, зелени площи, спирки за 

обществен превоз в с.Борован и населените места в община 

Борован

Борован Община Борован

Обновяване на град Мизия, чрез реконструкция на централен 

площад "Свобода", централна градска алея, улична мрежа и 

тротоари 

Мизия Община Мизия

Мярка 3.3.1. Подобряване 

качествата на градската и 

агломерационната среда чрез 

инвестиции на база интегрирания  

план за градско възстановяване и 

развитие/ действия за 

изработването и осигуряването на 

инвестиции по интегрирани 

планове за възстановяване и 

развитие на градовете Враца, 

Мездра, Козлодуй

Брой интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие - 4 бр. 

Брой  реализирани проекти по 

интегрираните планове за градско развитие 

- 7 бр.

Брой проекти за подобряване качеството на 

средата и живота в селските райони - 10 бр.

Брой проекти за транспортна и 

комуникационна свързаност на малките 

градове и общински центрове с околните 

им населени места - 1 бр.

Мярка 3.3.2. Стимулиране ролята 

на малките общинските центрове 

Борован, Криводол, Мизия, Роман, 

Хайредин чрез разширяване на 

предоставяните услуги и създаване 

на работни места, включително 

чрез изграждане на транспортна и 

комуникационна свързаност с 

околните им населени места. 

Подобряване качеството на средата 

и живота.



Реконструкция и рехабилитация на централен площад, паркове, 

обществени зелени площи и детски площадки в населените 

места на Община Хайредин

Хайредин Община 

Хайредин

Реконстриукция и рехабилитация на централен площад, 

паркове, обществени зелени площи и детски площадки в 

населените места на Община Хайредин - "Рехабилитация, 

изграждане и възстановяване на площаден център с. 

Хайредин".  

Хайредин Община 

Хайредин

Изграждане на детски площадки и паркове в с. Михайлово.  Хайредин Община 

Хайредин

Ремонт на тротоар около парк в с.Борован Борован Община Борован

Изработване и монтаж на 2 бр. автобусни спирки с размери 

250/100 см.за селата Нивянин и Малорад  

С. Нивянин, 

С. Малорад 

Община Борован

Детски парк гр. Козлодуй Козлодуй Община 

Козлодуй

Ключов проект Благоустрояване 

на открити пространства и 

изграждане на достъпна среда в 

община Мизия

да / не да

Ключов проект Реконструкция и 

реставрация на църкви в 

община Мизия

да / не не

Ключов проект Подобряване 

състоянието на общинската 

транспортна мрежа

да / не да

Създадени бази данни, свързани с 

регионалното и местно планиране - 1 бр.

Създаване и поддържане на база данни за недвижима 

собственост, с цел подобряване икономическата активност и 

условията за отдаване под наем

Козлодуй Община 

Козлодуй

Изградена ГИС система с детайлна 

информация за общините и областта

Екопарк Габаре С. Габаре Община Бяла 

Слатина

Мярка 3.3.3. Подобряване на 

информационното осигуряване на 

процесите, свързани с планирането 

и управлението на територията.

Брой проекти за подобряване качеството на 

средата и живота в селските райони - 10 бр.

Брой проекти за транспортна и 

комуникационна свързаност на малките 

градове и общински центрове с околните 

им населени места - 1 бр.

Мярка 3.3.2. Стимулиране ролята 

на малките общинските центрове 

Борован, Криводол, Мизия, Роман, 

Хайредин чрез разширяване на 

предоставяните услуги и създаване 

на работни места, включително 

чрез изграждане на транспортна и 

комуникационна свързаност с 

околните им населени места. 

Подобряване качеството на средата 

и живота.



Мярка 3.3.4. Подкрепа, 

насърчаване и действия на 

публичните власти за развитие на 

широколентова инфраструктура.

Брой  проекти насочени към преодоляване 

на цифровата изолация

няма информация

Основни услуги за икономиката и селското население Община Оряхово

Основни услуги за икономиката и селското население Община Бяла 

Слатина

Основни услуги за икономиката и селското население Община 

Криводол

Основни услуги за икономиката и селското население Община Роман

Основни услуги за икономиката и селското население Община 

Хайредин

Обновяване и развитие на селата Община 

Криводол

Обновяване и развитие на селата Община Роман

Обновяване и развитие на селата Община Мизия

Обновяване и развитие на селата Община 

Хайредин

Централен парк на с.Добролево – зона за отдих Борован Община Борован

Екологично и чисто село Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Косталево – чисто и зелено село Враца Община Враца

Ремонтно-възстановителни работи по сградата на 

поликлиниката в с.Борован

Борован Община Борован

Кът за нашите деца Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Ремонт на покрив и помещения на сграда на община Борован, 

използвана за нужди  на общината ТСУ в с. Борован

С. Борован Община Борован 

Проект „Обичам природата и аз участвам“ с. Кунино Община Роман

Гробищен парк с. Гложене Козлодуй Община 

Козлодуй

Ремонт на ОУ "Христо Ботев" в с. Гложене Козлодуй Община 

Козлодуй

Мярка 3.3.5. Подкрепа и 

инвестиции в разнообразяване на 

икономиката в селските райони на 

областта.

Брой МСП създадени и работещи в 

селските райони на областта - няма 

информация

Равнище на заетостта в селските райони - 

няма информация 

Мярка 3.3.6.  Насърчаване 

изграждането на местната 

инфраструктура, обновяването на 

селата, предлагането на местни 

основни услуги и опазването на 

местното културно и природно 

наследство.

% от населението в селските райони с 

осигурено водоснабдяване, канализация, 

пречистване на питейната и отпадните 

води. ДА

% население в селските райони с достъп до

административни, образователни, 

медицински и социални услуги в 

общността. ДА



Почистване и обособяване на зона за отдих в с.Гложене. Козлодуй Община 

Козлодуй

"Ремонт и реконструкция на Читалище"Самообразование 

1894" 

Оряхово Народно 

читалище"Самоо

бразование 

1894", с. 

Селановци, общ. 

Оряхово
Ремонт и модернизация на Народно Читалище "Просвета-

1899" 

Мизия Народно 

Читалище 

"Просвета-1899" 

с.Крушовица

Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник 

Христо Ботев 1879 - гр. Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Ремонт и реконструкция на сградата на читалище “Просвета“ – 

с.Малорад  

Борован Община Борован

Ремонт и реконструкция на читалище“Пробуда“ – с.Добролево Борован Община Борован

Строително – монтажни работи на обект “Православен 

параклис в с.Сираково“ 

Борован Община Борован

Сценично оборудване за сцена и довършване на читалня в 

Народно Читалище Храм Паметник (НЧХП) „Христо Ботев 

1879” гр.Козлодуй

Козлодуй Община 

Козлодуй

Вътрешен ремонт на сграда та на Културно информационен 

център II етап  

с. Малорад Община Борован

Ремонтно-възстановителни работи по сградата на кметство 

с.Добролево“ на стойност 

Борован Община Борован

Ремонт на покрив и стаи на сградата на кметство Сираково с. Сираково Община Борован 

Аварийно – възстановителни работи на покрив на сграда на 

кметството и зала за тържествени случай в с. Синьо бърдо 

Роман Община Роман

Ремонт кметство с. Зверино Мездра Община Мездра

Вътрешен и външен ремонт на сградата на кметство Малорад С. Малорад Община Борован 

читалища

Мярка 3.3.6.  Насърчаване 

изграждането на местната 

инфраструктура, обновяването на 

селата, предлагането на местни 

основни услуги и опазването на 

местното културно и природно 

наследство.

% от населението в селските райони с 

осигурено водоснабдяване, канализация, 

пречистване на питейната и отпадните 

води. ДА

% население в селските райони с достъп до

административни, образователни, 

медицински и социални услуги в 

общността. ДА

кметства



Ключов проект Рехабилитация 

на съществуващото и 

изграждане на ново тролейбусно 

трасе в гр. Враца

да / не не

Мярка 3.3.7. Подобряване на 

мрежата от общински пътища в 

селските райони за осигуряване на 

достъп до туристически, 

исторически обекти, както и 

достъп до образователни, здравни 

и социални услуги в населените 

места.

Километри новоизградени/ рехабилитирани 

общински пътища в селските райони - ДА

Изграждане на туристическа мрежа Хайредин Община 

Хайредин

Мярка 3.3.8. Насърчаване 

публично-частното партньорство 

за реализация на стратегии за 

местно развитие - улесняване на 

изпълнението на интегрирани 

стратегии за местно развитие с 

формирането на местни 

инициативни групи.

Брой местни инициативни групи с 

одобрени и финансирани стратегии за 

местно развитие - 2 бр.

община Бяла Слатина и община Мездра община Бяла 

Слатина и 

община Мездра

 Актуализация на програмата за управление на качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца

Враца Община Враца

Да накараме миграцията да работи за развитие – политики и 

инструменти за стратегическо планиране в регионите и 

населените места в Югоизточна Европа - MMWD

Враца Община Враца

 SUМ (Устойчива градска мобилност)  Враца Община Враца

 “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване 

на европейските агломерации и други обширни области в 

участие в "Спогодбата на кметовете” 

Враца Община Враца

Проект за образование за устойчиво човешко развитие „DEAR 

STUDENT” 

Враца Община Враца

“FIESTA - Целенасочени действия за интелигентно спестяване 

на енергия в семействата"

Враца Община Враца

Чист въздух за децата на България Криводол Община 

Криводол

Мярка 3.4.1. Подобряване на 

инфраструктурните връзки, 

развитие на съвместни 

икономически, социални и 

културни дейности, съвместно 

управление на рискове и опазване 

на околната среда.

Брой съвместни проекти за подобряване на 

инфраструктурните връзки, развитие на 

съвместни икономически, социални и 

културни дейности и съвместно управление 

на рисковете и опазване на околната среда 

изпълнени - 8 бр.

Приоритет 3.4. Развитие на териториалното сътрудничество 



Обичай природата и я пази Криводол Община 

Криводол

Изработване на Общ устройствен план на Община Враца Враца Община Враца

Изработване на проект на ОУП на Община Мизия Мизия Община Мизия

Изработване на проект на ОУП на Община Козлодуй Козлодуй Община 

Козлодуй

Трансграничен център за информация и комуникация Долж-

Враца MIS-ETC Code 666 

ОА Враца

Координация и подкрепа на модернизацията на публичните 

здравни услуги в Долж – Враца 

ОА Враца

Мярка 3.4.4. Създаване и 

разширяване на международните 

партньорства и сътрудничества със 

заинтересовани страни в региона 

на река Дунав за изпълнение на 

приоритетите  на Дунавската 

стратегия.

Брой международни  партньорства - няма 

информация

Брой международни проекти - 1 бр.

Функциониращи транспортни и 

комуникационни мрежи, съвместни 

системи за ранно предупреждение и 

предпазване от технологични и природни 

рискове, мрежи за трансфер на

технологии и знание между партньорите -  

няма информация

Брой реализирани международни 

инициативи за опазване на околната среда - 

няма информация

EDU-LAB: Ново Дунавско управление в търсене и предлагане 

на 

работна ръка в съответствие с висшето образование  

Враца ОБЩИНА 

ВРАЦА

Мярка 3.4.2. Разработване на 

интегрирани стратегически 

планови документи за управление 

и развитие на граничните 

територии и ефективни механизми 

Брой интегрирани стратегически планови 

документи осъществени - 3 бр.

Мярка 3.4.3. Активизиране на 

трансграничните контакти и 

разширяване на сътрудничеството 

за постигане на интегрирано 

икономическо, социално и 

териториално развитие на 

съседните гранични райони.

Мярка 3.4.1. Подобряване на 

инфраструктурните връзки, 

развитие на съвместни 

икономически, социални и 

културни дейности, съвместно 

управление на рискове и опазване 

на околната среда.

Брой съвместни проекти за подобряване на 

инфраструктурните връзки, развитие на 

съвместни икономически, социални и 

културни дейности и съвместно управление 

на рисковете и опазване на околната среда 

изпълнени - 8 бр.

Брой съвместни проекти реализирани в 

сферата - 2 бр.



Мярка 3.4.5.Интегриране на 

област Враца с цялата територия 

към програмата за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия 

по Инструмента за 

предприсъединителна помощ като 

фактор за засилване на общата 

конкурентоспособност и 

разширяване на териториалното 

сътрудничество и установено 

партньорство с прилежащите 

райони от Република Сърбия

Област Враца, интегрирана територия към 

програмата за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия по 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ

Със съдействието на Областния управител, ТПП – Враца, 

Кметовете на общините и с Решения на Общинските съвети и 

Областния съвет за развитие на област Враца, през 2012 г. 

беше подета инициатива и изпратени становище за включване 

на област Враца към Програмата, след което в новия 

програмен период е напълно изпълнен индикатора „Област 

Враца, интегрирана територия към програмата за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия по 

Инструмента за предприсъединителна помощ“

Отстраняване на щетите от наводненията през 2014 г. Враца Община Враца

Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от навод-

ненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на територията 

на 

Община Враца

Враца Община Враца

Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от 

наводненията през периода 31.07-04.08.2014 г. на територията 

на община Враца

Враца Община Враца

Ремонт язовирна стена и гасителя на яз. "Желязковец" Враца Община Враца

Ремонт на преливник и гасителя на яз. "Мраморчица" Враца Община Враца

Възстановяване на улично платно на ул. "Йордан 

Лютибродски", с.Баница; Медковско дере - гр.Враца - 

почистване от камъни и наноси на речното корито и околното 

пространство, възстановяване на стоманобетонните 

укрепителни стени и укрепване на водопроводни тръби

Враца Община Враца

Възстановяване на улично платно на ул. "Александър 

Стамболийски", с. Три кладенци: Подпорна стена и ремонт на 

отводнителен канал

Враца Община Враца

Приоритет 3.5. Превенция и преодоляване на последствията от климатичните промени. Управление на рисковете.

Възстановяване на пътната настилка и водопроводната мрежа в 

гр. Б. Слатина засегнати от наводнението на 01 август 2014 г

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Мярка 3.5.1. Насърчаване, 

подкрепа и осъществяване на 

проекти фокусирани върху 

инфраструктурни мерки за 

предотвратяване на наводнения, 

борба с абразията и ерозията, 

укрепване на свлачища и бреговата 

ивица на реките в областта, 

включително река Дунав (диги, 

подпорни стени и други укрепващи 

съоръжения), борба с бреговата 

ерозия, изграждане на малки по 

обем преливници, бентове и други, 

възстановяване и изграждане на 

дренажни съоръжения и 

инфраструктура.

Брой инфраструктурни мерки за 

предотвратяване на наводнения, борба с 

абразията и ерозията, укрепване на 

свлачища и речни брегове осъществени. 

Над 20 бр.

Брой съоръжения за превенция на 

рисковете от природни бедствия 

възстановени/ новоизградени. ДА



Възстановяване на подпорни стени на територията на община 

Мездра

Мездра Община Мездра

Възстановяване проводимостта на р. Скът чрез почистване от 

наноси в следствие на наводнението в границите на регулация 

на община Мизия

Мизия Община Мизия

Преодоляване щетите от бедствията от 30.01-04.02.2015 г. в 

община Оряхово

Оряхово Община Оряхово

Укрепване на свлачище кв. Изток Оряхово Община оряхово

Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по 

ул. "Хр. Ботев", ул. "Г.Димитров" и ул. "Кирил и Методий"

Оряхово Община оряхово

Укрепване на свлачище на ул. „Бататовец“ в гр. Оряхово Оряхово Община оряхово

Център за координация и управление на действията при 

бедствия в трансграничната зона

Оряхово ОА Враца

Аварийно укрепване и възстановяване на разрушената част на 

основите на мост - общински път VRC 1035 - изхода на с.Три 

кладенци

Враца Община Враца

Възстановяване на улици в селата на Община Враца, 

разрушени в следствие на поройните дъждове

Враца Община Враца

Укрепване на свлачищни деформации с.Веслец Враца Община Враца

Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари Криводол Община 

Криводол

Подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в 

границите на с. Хайредин

Хайредин Община 

Хайредин

Защита на населението на град Роман от наводнение при 

преминаване на река Искър през града“.

Роман

Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. 

Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали 

в с. Попица

Бяла Слатина Община Бяла 

Слатина

Ключов проект Изграждане на 

защитно съоръжение в зоната на 

комплекс „Рай” до отоплителна 

централа гр. Козлодуй

да / не не

Мярка 3.5.1. Насърчаване, 

подкрепа и осъществяване на 

проекти фокусирани върху 

инфраструктурни мерки за 

предотвратяване на наводнения, 

борба с абразията и ерозията, 

укрепване на свлачища и бреговата 

ивица на реките в областта, 

включително река Дунав (диги, 

подпорни стени и други укрепващи 

съоръжения), борба с бреговата 

ерозия, изграждане на малки по 

обем преливници, бентове и други, 

възстановяване и изграждане на 

дренажни съоръжения и 

инфраструктура.

Брой инфраструктурни мерки за 

предотвратяване на наводнения, борба с 

абразията и ерозията, укрепване на 

свлачища и речни брегове осъществени. 

Над 20 бр.

Брой съоръжения за превенция на 

рисковете от природни бедствия 

възстановени/ новоизградени. ДА



Ключов проект Превенция 

срещу свлачища в района на гр. 

Мизия и с. Сараево

да / не

Ключов проект Корекция на 

коритото на р. Скът в рамките 

на гр. Мизия

да / не да

Ключов проект Изграждане на 

предпазна дига на р. Скът в с. 

Крушовица

да / не не

Мярка 3.5.2. Подготовка и 

изпълнение на проекти и 

контролни системи за 

ограничаване на добива на инертни 

материали от речните корита, 

провеждане на дейности, 

ограничаващи ерозията в речните 

тераси, вследствие на добив на 

инертни материали

Брой функциониращи системи за контрол и 

ограничаване добива на инертни материали 

от речните корита

Обем на инвестициите за ограничаване на 

ерозията на речните тераси в резултат от 

добива на инертни материали.

няма информация

Мярка 3.5.3. Разработване на 

общински планове и осигуряване 

на инвестиции за мерките по тях 

свързани с превенция на риска от 

наводнения съобразно Доклада за 

оценка на риска от наводнения в 

Дунавския район.

Брой действащи общински планове за 

превенция на наводнения в населените 

места - няма информация

Брой мерки на общинските планове за 

превенция на наводненията изпълнени - 1 

проект



Мярка 3.5.4. Подкрепа и 

осъществяване на проекти 

фокусирани върху анализ, оценка и 

създаване на системи за 

управление на риска от природни 

бедствия и аварии, включително 

чрез инвестиции в съоръжения и 

технически средства в общините и 

областта.

Брой анализи и оценки на риска от 

бедствия и аварии в общините и областта 

изготвени. ДА

Брой системи за управление на риска от 

природни бедствия и аварии изградени. ДА

Всяка община ежегодно изготвя Програма за намаляване на 

риска от бедствия, в която се прави анализ на рисковете от 

бедствия и се предвиждат дейности за намаляването и 

предотвратяването им.

Също така, съгласно ОПЗБ, редът за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните 

части на Единната спасителна система и на населението при 

наводнение на територията на област Враца се осъществяват 

чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване 

при бедствия” и съгласно Наредбата за условията и реда за 

функциониране на Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за 

оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 

01.03.2012 г. При евентуална радиационна авария, ранното 

предупреждение и оповестяването на областно и общинско 

ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ на 

РДПБЗН – Враца, по разпореждане на Директора на 

Регионалната дирекция. Тестове на сиренно-оповестителната 

система се провеждат два пъти годишно – през месец април и 

месец октомври


