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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Враца за периода 2014-2020 г. е
индикативен документ за стратегическо планиране, който се явява основен инструмент
за осигуряване на необходимата планова основа за устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината. Същият се фокусира върху местните сравнителни предимства,
ресурси и потенциали на община Враца и същевременно е
в съответствие с
предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Враца за периода 20142020 г., както и с останалите политически и стратегически документи, формиращи
Европейската и националната регионални политики.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на гр. Враца и допълва проекта на община Враца
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива
Враца“, който се разработи по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4.-07.2010 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 –
2013г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
Разработването на ОПР на община Враца се основава на разбирането, че развитието
на територията се явява комплекс от интегрирани и взаимозависими процеси, засягащи
всички секторни и административни структури в дадена част от националното
пространство, което резултира в конкретно и съобразено с нуждите устройство на
територията и установяването на определени модели на земеползване.
Последното представлява интегрална пространствена проекция на процесите,
свързани с територията и начините, по които тя се ползва, планира и управлява.
На тази основа може да се заключи, че ОПР е основният инструмент за планиране
и управление на община Враца през следващите седем години, който следва да
интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на
регионалното развитие в България и Европа, да отрази местната специфика и да
предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, културните,
екологичните и управленските предизвикателства за устойчивото развитие на общината.
Основната цел на общинския план за развитие е да предложи обща стратегическа
и планова рамка и последователност от конкретни действия, насочени към постигането
на устойчиво интегрирано развитие на община на Враца.
Стратегическата рамка и планираната система от интервенции се съсредоточава
върху най-значимите факти и изводи за развитието на общината, представени в
социално-икономически анализ, както и последващите стратегически предложения и
инструменти за подобряване на социално - икономическото състояние в общината.
При разработването на ОПР на община Враца за периода 2014-2020 г. бяха
съобразени следните насоки и изисквания:
 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
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 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики
за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,
фондовете на ЕС и други публични и частни източници.
 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и
Общински планове за развитие (2014-2020).
Технологията на разработване на ОПР на община Враца е изцяло повлияна от
нуждите и желанията на местната общност, съобразява се със сравнителните
предимства, потенциалите и ресурсите на община Враца, както и с проблемите,
които лимитират възможностите за ефективната им «капитализация»,
фокусират се в определени приоритетни стратегически цели и направления, които
от своя страна следва да се конкретизират в дадени модели за устройство и
ползване на територията в различни аспекти.

II.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВРАЦА
Географско положение и геопространствени предимства

Територията на община Враца е разположена в централните части на
Северозападната част на страната, като попада в рамките на едноименната област и
Северозападния район от ниво 2. На запад граничи с общините Вършец (област
Монтана) и Своге (Софийска област), на север с общините Криводол, Борован и Бяла
Слатина, а на изток с община Мездра.
В тези си граници, Община Враца заема площ от 697 кв.км, което съставлява
17.25 % от територията на Врачанска област, 3,56 % от територията на Северозападен
район, и 0,6 % от територията на България. Общината обединява 23 населени места, от
които 1 град (Враца) и 22 села.
В пространствената структура на общината са налице ясно обособени
урбанистично ядро, формирано в рамките на град Враца и неговата територия, и селска
периферия. По-голяма част от последната е формирана от землищата на селата в
общината, разположени в северната и североизточната и част (13 на брой), сравнително
малко са селата разположени съответно в западната, източната и южни периферни части
(4 в източната, 4 в южната и едно в източната част).
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.
Фиг.1. Географско положение и урбанистична структура на община Враца (с червен щрих е
представено урбанистичното ядро)

Релефът е равнинно-хълмист, хълмисто-ридов, ниско и среднопланински, с
нарастване на надморската височина от север на юг. В рамките на община Враца попадат
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части от различни морфоструктури, включително части от Дунавската равнина и
фрагменти от Западния Предбалкан - Милин камък, Веслец и северните дялове на
Врачанска планина. Отводнява се от реки, формирани в десния водосбор на река Огоста
– Черна река и Въртешница (притоци на Ботуня), Рибине, Скът, както и от малки
притоци в лявото поречие на река Искър.
Северната и североизточните части на общината се отличават с плосък, равнинен
характер на постилаща повърхнина, с незначителни относителни превишения и
сравнително малки наклони, чиито абсолютни стойности рядко превишават 10 градуса
(вж. фиг.2). Този равнинен характер на тази част от общината е способствал за
сравнително равномерно развитата мрежа от села в северната периферия на общината,
които се отличават с по-голям демографски потенциал в сравнение със селищата,
формирани в южната периферия на общината.

Фиг.2. Среден наклон на склона в община Враца (без землището на гр. Враца)
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От друга страна, така формираните землища в рамките на южните части на
Дунавската равнина разполагат със значителни поземлени ресурси, което от своя страна
предопределя техния земеделски стопански профил.
Южните части, от своя страна, се отличават с добре изразен планински и
полупланински характер, който се явява от една страна, все още неизползван ресурс за
рекреация и развитие на туризма, а от друга - сериозна пречка за достъпността до
общинския център, останалата част на общината и региона като цяло. Специфичният
карстов характер на основните скали, от своя страна, предопределя дефицита на водни
ресурси в тази част от общината.
Общината се отличава с благоприятно
транспортно-географско и
комуникационно
положение, обуславящо добрите връзки на общината в
вътрешнорегионален, междурегионален и международен план. Общинският център град
Враца отстои на 110 км от Столицата, на 80 км от ферибот на Дунав при Оряхово и на 83
км от речното пристанище Лом.

Фиг.3. Основни транспортно-комуникационни оси
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През територията на Общината преминават важни железопътни и шосейни
коридори с национално и международно значение. Град Враца е пресечна точка на два
от най-големите европейски транспортни коридора – коридор № 4 (Дрезден/Нюрнберг –
Прага – Виена/Братислава – Будапеща – Крайова/Констанца – Видин – Враца – София –
Солун/Пловдив – Истанбул), чието значение нарасна сред влизането в експлоатация на
Дунав мост 2, и коридор № 7 (Рейн – Майн – Дунав). През община Враца минава път II15, който е гръбнак на пътната инфраструктура във Врачанска област. Чрез него се
осъществява връзка с най-натоварения в момента български ферибот в гр. Оряхово,
както и с коридор 7. Електрифицирана линия свързва град Враца с Мездра – София –
Роман – Червен бряг, Видин – Лом. Връзката със съседните райони се осъществява и
чрез второкласни и третокласни пътища.
Основните транспортно-комуникационни оси са развити в западно-източно
направление (по протежението на път Е79), както и в субмеридионално направление, по
протежението на второкласния път 15, в направлението към Мизия и Оряхово (фиг.3).

Фиг.4. Достъпност до общинския център
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Тази специфична особеност на пространствената конфигурация на основните
транспортно-комуникационни оси и направления също е оказало сериозно влияние
върху формирания модел на геопространствено развитие на селищната мрежа на
общината, като западно-източната ос обслужва предимно урбанизираната територия,
докато субмеридионалната се явява интеграционната ос на общината и предопределя подоброто развитие на селищната мрежа в източната и северните периферии на общината.
Това особено добре личи от схемата на транспортната достъпност на селищата до
урбанистичният център (фиг.4.).
Изводи:






Селищната мрежа на общината е доминирана от общинския център,
чиято локация в южната част на територията е предопределила
специфичния „несиметричен“ пространствен модел на развитие;
Равнинният характер на територията в северната периферия е
обусловил по-равномерното развитие на селата и е предопределил
техния земеделски стопански профил;
Южната периферия е „скъсена“ пространствено, с подчертано
планински характер и развитие на селата предимно в долинните
разширения;
Като цяло, благодарение на съчетаното влияние на географските и
транспортно - комуникационните фактори и условия, селата в
община Враца имат сравнително добър физически достъп до
общинския център, което е предпоставка за търсенето на по-широк
агломерационен ефект в развитието на цялата община.

Морфоложки и литогенни особености
Релефът е разнообразен – равнинно-хълмист в северната част (200-300 м н.в.),
хълмисто-ридов до нископланински в обхвата на Милин камък (463 м) и Веслец (781 м)
и среднопланински в южните части, представени от Врачанска планина (Тошина могила,
1138 м; Стрешеро, 1218 м). Наклонът на топографската повърхнина е на северсевероизток към Дунавската равнина.
Територията формира принадлежност към Западната мизийска равнина и
Предбалкана от морфографската подялба на страната. Както стойностите на
вертикалното разчленение на релефа – от 50 до 400 м/км2, така и тези на хоризонтално
разчленение – 0,5-2,0 км/км2 варират в широки диапазони. Средните наклони на
топографската повърхнина се променят от 3º в равнинно-хълмистите участъци до 25º в
обхвата на Врачанска планина. Протичат слаби негативни движения на земната кора,
провокирани от потъването на Ломската депресия (География на България, 2002).
Съвременният релеф е комплексен резултат от проявата на фактори с природен и
антропогенен произход, където водещо значение има преходният характер на
територията на контакта Дунавска равнина – Предбалкан – Стара планина. На
съвременния етап доминират денудационните, ерозионните, карстовите, и
акумулационните процеси. Акумулативните равнинни пространства на север са
оформени от алувиално-делувиални образувания (льосовидни глини). Характерна
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особеност на релефа е асиметрията на долинната мрежа с ясно очертаване на бреговите
ръбове в десните долинни склонове, които в допълнителна степен са усложнени от
ерозионни и свлачищни форми. В южна посока се различават стръмни моноклинални
гребени от западния Предбалкан, разделени от нахълмени повърхнини. Изградени са от
кредни варовици, варовити пясъчници и мергели. Върху тях широка площна изява имат
ерозионните процеси. В обхвата на Врачанска планина се разкриват триаски и юрски
варовици и доломити, създаващи среда за активни карстови процеси – карни полета,
понори, пещери, пропасти, карстови извори (територията се отнася към Врачанския и
Каменополско-Карлуковския карстови райони).
Полезни изкопаеми
Геоложкото и палеогеографското развитие на територията на общината определят
вида и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Във Врачанска планина
се разкриват полиметалните находища от Плакалнишкото рудно поле “Седмочисленици“ и “Плакалница“ (Медна планина). Добивът на оловно-цинкови и
медни руди (с повишено съдържание на сребро) е преустановен. На територията на
общината се намира най-голямото в страната газокондензатно находище – Чирен, което
на съвременния етап, се използва за сезонно акумулиране на вносен природен газ.
Традиционно добивани в района са глините за производство на тухли и карбонатна
скална маса (в близост до с. Бели извор и с. Лиляче) за производство на цимент. Добив
на инертни строителни материали се извършва от поречията на реките Ботуня и Скът.
Климат и климатични ресурси
Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на
Община Враца попада в два климатични района – Предбалкан и Западна Дунавска
равнина, на Умерено-континенталната климатична област. Климатът се формира под
въздействието на комплекс от фактори, сред които разнообразието на релефа в прехода
от планински към равнинни форми, широката откритост на север към Дунавската
равнина, характера на атмосферния пренос, наличието на карстови терени, присъствието
на естествена горска растителност, антропогенизацията на територията.
Средните годишни температури за района варират от 10,3ºС до 10,7ºС.
Температурната сума за периода с температури над 10ºС достига 3400ºС. Годишната
температурна амплитуда е 23,0ºС - 23,7ºС (Велев, 2010).
Средната януарска температура, измерена в станция Враца (358 м н.в.) е -1,9ºС, с
тенденция за понижаване на север към Дунавската равнина до -3,0ºС (Климатичен
справочник, НИМХ). Средно месечната минимална януарска температура е -5,3ºС. При
силни застудявания абсолютните минимални температури падат 25-28ºС под нулата.
Средно юлските температури за Враца показват стойности от 22,2ºС, а средните
максимални - 28,4ºС, с изравняване на стойностите за месеците юли и август.
Абсолютните максимални температури достигат 40-41ºС.
Устойчивото преминаване на температурата на въздуха над 5ºС настъпва около 15
март и продължава до 21 ноември (период около 250 дни), а периодът с температури над
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10ºС – от 7 април до 26 октомври (210 дни). Средно месечните стойности на
денонощната амплитуда са от 9,3ºС за януари и 14,9ºС за август (Враца). Средният брой
на случаите със слана през годината е 18.
Режимът на валежите съответства на континенталния характер на климата на
анализираната територия. Той показва максимум на валежните количества в периода
май-юни и минимум през месеците януари-февруари. Годишната сума на валежите за
района е 600-750 мм, с тенденция за нарастване на юг по орографски причини. За
станция Враца (при обща сума от 811 мм/год.) месечното разпределение на валежите
показва стойности от 18% през зимата, 29% през пролетта, 30% през лятото и 23% през
есента. Средната продължителност на задържането на снежна покривка е 112 дни при
най-висока вероятност за формирането й в периода 28 ноември – 29 април. Средно
годишният брой на дните с мъгла е 40,2 (предимно в периода октомври-март).
Средно месечната относителна влажност на въздуха е 85% през декември и спада
до 59 % през юли и август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са
от 1,3 мб (mb милибари) за януари и 12,3 мб за август.
Преобладават западните ветрове (близо 40% от случаите), обусловени от
зоналния запад-източен пренос. Следва ги изявата на север-северозападните и
североизточните ветрове (съответно 22% и 11%), проявяващи се основно през студеното
полугодие. Най-слабо проявени са южните и югозападни ветрове (под 3 % от случаите),
което се обяснява с ефекта на орографска преграда, формиран от Западна Стара планина.
Средно годишната скорост на вятъра е 1,4 м/сек. Броят на дните със скорост на вятъра
надвишаващ 14 м/сек е 15.
Агроклиматични ресурси
Общината разполага с агроклиматичен потенциал за развитие на всички
подотрасли на растениевъдството – зърнени, зърнено-фуражни, технически, зеленчукови
култури и трайни насаждения. Община Враца е определяна като територия без риск от
засушаване (www.meteo.bg). Според Агроклиматичното райониране на България
(Хершкович, 1984) територията се отнася към топъл и слабо засушлив район,
благоприятстващ отглеждането на средно топлолюбиви, средно късни култури, в т.ч.
царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло, тютюн.
Потенциал за използване на ВЕИ
Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация дават
основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването на
слънчевата енергия в качеството й на възобновим източник на енергия. Възможност
съществува и по отношение на добива на култури (рапица, соя, слънчоглед и др.) за
производство на биогорива.
Води и водни ресурси
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Речната мрежа в пределите на община Враца се отнася изцяло към Дунавския
водосборен басейн. Тя се формира предимно от реките във водосбора на река Огоста
(Черна, Въртешница, Рибине, Скът) и частично от някои малки леви притоци на река
Искър. Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Огоста е 0,3 до 3,8 км/км 2, а за
района, в частност, тя се променя в диапазона 0,4 – 0,8 км/км2 (Христова, 2012).
Река Черна (приток на Ботуня, десен водосбор на Огоста) извира северозападно от
връх Петрова могила (1302 м) във Врачанска планина. Има дължина от 12,9 км и обща
площ на водосбора от 88 км2. Река Въртешница извира северозападно от връх Бук (1394
м) във Врачанска планина (под името Лева река). Има дължина от 38,2 км и обща площ
на водосбора от 292 км2. Край гр. Враца образува тясно и скалисто ждрело („Вратцата”).
Формира се от многобройни притоци – Крива падина, Русинов дол, Пчеларски дол,
Манастирски дол, Суходол, Дълбоката падина и др., сред които най-дългия й десен
приток река Дъбница. Река Рибине започва течението си в северните склонове на рида
Милин камък. Има дължина от 46,6 км и водосборна площ от 268,9 км2. Има транзитен
характер в дълги речни участъци. Река Скът извира североизточно от Маняшки връх
(780,9 м) в местността „Речка” на рида Веслец. Край с. Оходен образува недълбок
пролом. Отличава се с малка гъстота на речната мрежа.
Пълноводието на реките в района настъпва в периода март-юни, а маловодието е
с продължителност юли-февруари. Предвид характера на постилащата повърхност в
южна посока нараства участието на подземното подхранване (32-48%) във формирането
на сумарния отток. Снежното подхранване формира 18%, с нарастване на стойностите
при по-ниска надморска височина. Средният многогодишен отток на реките се променя
от 180 мм/год. в Предбалканските ридове до 60 мм/год. на север към Дунавската
равнина. Стойностите на повърхностния отток следят същата тенденция като спадат от
400 мм/год. във Врачанска планина до 50 мм/год. в поречията на реките Рибине и Скът.
Подземният отток варира в диапазона 100 мм/год. – 25 мм/год. Отточният коефициент
(% от валежите) се променя от 4 до 18% предвид разнообразните условия на
повърхността. Сумарното изпарение от речните басейни е относително високо – 500-550
мм/год., с по-ниски стойности в планинската част (400 мм/год). Реките са определяни
като силно поройни със средна честота на речните прииждания от 6 до 8 пъти годишно.
Средният максимален модул на оттока на речните прииждания достига 100-150 л/сек/км2
(География на България, 2002).
Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като
хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.
В района съществуват условия за формиране на грунтови и карстови води, но те
показват голямо разнообразие в дълбочината на залягане и силно варират по отношение
на водния дебит. Това затруднява осигуряването на пресни питейни води и ефективното
стопанисване на водните ресурси.
В алувиалните речни наслаги се разкриват акумулирани грунтови води. Модулът
на оттока е в границите на 3 л/сек/км2, а разполагаемият ресурс варира от 1 до 12 л/сек
(по данни на БДУВДР). Във Врачанския пороен конус са се формирали ненапорни до
напорни води, които се подхранват от инфилтрацията на валежи и от водите на река
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Въртешница и нейния приток река Дъбника. От неогенските водоносни пластове по
сондажен път (80 м дълбочина) се извличат води с експлоатационни дебити 3-8 л/сек,
използвани за водоснабдяването на селата Мраморен и Оходен.
Поради структурните особености на Предбалкана характерно за района е
наличието на карстови води. Те се подхранват от инфилтрация на валежна вода и се
дренират от хидрографската мрежа във вид на извори. Въпреки значителните вариации в
дебита, те се използват за водоснабдяването на някои села (Чирен, Лиляче).
Почвени ресурси
Климатичните особености на умерено-континенталния климат, геоложката основа
и характерът на естествената растителност са способствали за образуването на
разнообразна почвена покривка. Според почвено-географското райониране на България
(Нинов, 1997) основната част от територията на Общината попада в Средно
предбалканската провинция, а южната й планинска част – в Старопланинския
средновисок пояс на Долнодунавската почвена подобласт. Основните почвени типове са
лесивирани (Luvisols), тъмни черноземовидни (Phaeozems), плитки (Leptosols) и наносни
почви (Fluvisols).
В северната част на общината на прехода към Дунавската равнина са
разпространени тъмни черноземовидни почви и деградирали черноземи. Отличават се
със среднодълбок профил (80-120 см), тъмнокафяв хумусен хоризонт с мощност от 40 до
60 см и глинясване в подхумусната част на профила. По механичен състав са средно до
тежко песъкливо-глинести. В целините съдържат 4-5% хумус, а в нивите – 2-3%. Богати
почви, благоприятни за отглеждането на всички основни земеделски култури в тези
климатични условия.
На юг тъмните черноземовидни почви преминават в хромови лесивирани почви
(сиви горски). Характеризират се със силно кафяв до червен илувиален В-хоризонт,
диференциран профил с висок сорбционен капацитет на ила и наситеност с бази (повисока от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с профил
от 90 – 100 до 150 – 200 см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен - от 18 до
25 см при по-тежките почви и до 35 см при по-песъчливите почви. Механичният състав е
разнообразен. Хумусното съдържание под целините е сравнително високо (3-4%), но в
нивите варира от 1 до 2,5%. Благоприятстват отглеждането на широка гама зърнени,
технически култури и трайни насаждения.
Присъщи за района са азонални плитки почви – рендзини и литосоли. Почвената
покривка на рендзините е силно накъсана от голи варовити скали и карстови
образувания. Мощността на профила им достига 30 см, с включения на скални късове и
високо съдържание на активни карбонати. Съдържанието на хумус варира от 2 до 1012% при надморска височина над 800 м. Тези условия препятстват ефективното им
стопанско усвояване.
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Азонално представени са и наносните почви (Fluvisols), формирани в алувиалните
наноси. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, овощия, ливади. В непосредствена
близост до речните легла те са заети от влаголюбива естествена растителност.
Според агроекологичното райониране на Националната почвена служба,
територията на Община Враца може да бъде отнесена към шести (северната част на
Общината) и седми район (южната част) на пшеницата. За шести агроекологичен район
при тъмносивите горски почви бонитетът варира от 83 до 84 бала. Отнасят се към много
добрите земи. Оптимални срокове за сеитба са 20 септември - 10 октомври. Бонитетът за
седми район варира от 54 до 75, а в някои случаи и до 87 бала. Отнасят се към
бонитетната група със средни до много добри продуктивни възможности. Оптимални
срокове за сеитба – 25 септември - 15 октомври.
В района се наблюдава широко площно развитие на ерозионни процеси, което е
основен проблем за ефективното усвояване и опазване на почвените ресурси.
Биологично разнообразие и горски ресурси
В биогеографско отношение територията на общината се отнася към два района
на Балканската провинция – Предбалкански и Старопланински район (Асенов, 2006). В
миналото районът е бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на
антропогенизация на мястото на някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми
или пък по естествен път са възникнали вторични горски, храстови и тревни формации.
Естествената растителност в района е силно разпокъсана от земеделски култури.
Запазените пространства, покрити с горска растителност, най-често представляват
смесени гори от цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto). Върху рида Веслец са
възникнали смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и келяв габър (Carpinus
orientalis), а върху ограничени пространства се наблюдава съчетаването на сребролистна
липа (Tilia tomentosa) и обикновен габър (Carpinus betulus). Ридът Милин камък е зает от
смесени гори от мизийски бук (Fagus moesiaca) и обикновен габър. Значителна част от
карстовия субстрат на Врачанска планина е заета от гори от мизийски бук. По северните
ниски склонове е разпространена производна растителност от формацията на келявия
габър. Припечните безлесни пространства са покрити с ксеротермните тревни формации
на белизмата, луковичната ливадина и садината. (Асенов, 2006).
Разнообразието от видове е голямо и при наличните лечебни растения.
По-важните представители на животинския свят, които обитават постоянно или
временно територията на района са: 1. От бозайниците: благороден елен, елен лопатар,
сърна, таралеж, малък подковонос, див заек, лалугер; 2. От хищниците: вълк, чакал,
лисица, видра, белка, златка, черен пор; 3. От птиците: голям гмурец, блестящ ибис,
бухал, белоопашат мишелов, ловен сокол, скална лястовица. Сред защитените видове са:
кафява мечка, скален орел, голям нощник, египетски лешояд, ястреб-врабчар.
Отличителна черта на района е пещерната фауна с наличието на много реликтни и
ендемични видове.
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Елементи на националната екологична мрежа - Защитени природни
територии и защитени зони по НАТУРА 2000
По данни на МОСВ в обхвата на община Враца са обявени следните защитени
територии съгласно ЗЗТ (ДВ, №133/1998):
•
Природен парк „Врачански Балкан” (включва землища на гр. Враца, с.
Бели извор, с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек);
•
Резерват „Врачански карст” (гр.Враца, с.Паволче);
•
Природна забележителност „Божите мостове” (с. Лиляче, с.Чирен);
•
Природна забележителност „Вратцата” (гр.Враца);
•
Природна забележителност „Пещерата Леденика” (гр.Враца);
•
Природна забележителност „Понора” (с.Чирен);
•
Защитена местност „Боров камък” (с.Згориград);
•
Защитена местност „Борованска могила” (с. Оходен);
•
Защитена местност „Веждата” (с.Челопек);
•
Защитена местност „Вола” (с.Челопек, с.Паволче)
•
Защитена местност „Падините”( гр.Враца, с.Згориград, с. Паволче);
•
Защитена местност „Речка” (с.Веслец, с.Костелево);
В обхвата на анализираната територия са обявени следните защитени зони
по НАТУРА 2000:
•
ЗЗ Божите мостове – BG0000487 за защита на местообитанията на
хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, отворени калцифилни и
базифилни тревни съобщества, неблагоустроени пещери;
•
ЗЗ Божият мост - Понора – BG0000594 за защита на неблагоустроени
пещери и балканско-панонски благуново-церови гори;
•
ЗЗ Врачански Балкан – BG0002053 за защита на птиците (сред които
белогръб кълвач, белоопашат мишелов, бухал, бял щъркел, горска чучулига);
•
ЗЗ Врачански Балкан – BG0000166 за защита местообитанията на
хазмофитна растителност по варовикови скални склонове и термофилни букови гори;
•
ЗЗ Каленска пещера – BG0000601 за защита на термофилни букови гори,
мизийски гори от сребролистна липа и неблагоустроени пещери.

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАЗАР НА ТРУДА
Брой и гъстота на населението
Населението на община Враца към 31.12.2012 г. наброява 71 708 души (по данни
от НСИ). Общината включва 23 населени места - 1 град и 22 села. Общинският център
град Враца наброява 58 856 жители (към 31.12.2012г.). Общо делът на градско население
на територията на община Враца представлява 82% от общия брой. Делът на
населението, което живее в селата, съответно е 18%. Гъстотата на населението в
общината е 102,9 души/кв.км. (2012 г.). Показателят е над двойно по-висок от средния за
област Враца (46,1 души/кв.км) и значително по-висок от този за Р България (66,4
души/кв.км).
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Табл. 1. Гъстота на населението (души на кв.км), изчислена на база Баланс на територията към
31.12.2000 г.

Област/ Община

2010

2011

2012

Област Враца

49,1

46,9

46,1

Община Враца

107

104,6

102,9

Населението на община Враца съставлява около 40% от населението на област
Враца (181 574 души към 31.12.2012 г. по данни на НСИ). По брой на населението
общината се нарежда на първо място сред общините в областта.
Табл. 2 Население на област Враца по общини и местоживеене към 31.12.2012 г., НСИ

Област/общини
Област Враца
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

общо
181574
5599
24007
71708
20766
9173
21029
7293
11123
6021
4855

градове
107095
10934
58856
12775
3024
10624
3180
4929
2773
-

Села
74479
5599
13073
12852
7991
6149
10405
4113
6194
3248
4855

През последните години се наблюдава постепенно намаление на населението на
общината. Формиралата се тенденция на демографско намаление е характерна и за
област Враца, Северозападен район за планиране и за страната като цяло.
Демографската ситуация в община Враца е резултат от въздействието на различни
фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от нейното
историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.
За периода от 2007 до 2012 г. равномерното движение на населението на
територията на община Враца се отнася както за градското, така и за селското население.
Табл. 3 Брой на населението на община Враца 2007-2012
(към 31.12. на съответната година), НСИ

година
Общ брой
В градовете
В селата

2007
77024
61562
15462

2008
76557
61501
15056

2009
75842
61011
14831

2010
74648
59870
14778

2011
72877
59700
13177

2012
71708
58856
12852

В демографско отношение тенденциите в общината са сходни с тези на цялата
страна, но стойността на факторът естествен прираст е отрицателна и над средната, а
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миграцията е засилена – поради близостта на административния център до столицата
София. Възрастовата структура продължава да се влошава. Причините са свързани с
търсене на работа в други населени места – в Столична община или в други държави. От
голямо значение е и много ниската раждаемост, както и естествената загуба на население
– чрез висока смъртност. Намалението на населението е един от основните лимитиращи
фактори за бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят най-вече
върху работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.
Наблюдава се процес на преструктуриране на населението по населени места,
което е резултат от миграционните процеси. Тенденцията е към миграция на активното
население към други райони на страната, в по-големите градове – София, Пловдив,
Варна, както и емиграцията в чужбина /Испания, Италия и Гърция/ и прогресивно
намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в селата от общината.
Табл. 4 Брой на населението и площ на землищата в община Враца, 01.02.2011 г., НСИ, Справочник
България

Населено място

Град Враца
Село Баница
Село Бели извор
Село Веслец
Село Вировско
Село Власатица
Село Върбица
Село Голямо Пещене
Село Горно Пещене
Село Девене
Село Згориград
Село Костелево
Село Лиляче
Село Лютаджик
Село Мало Пещене
Село Мраморен
Село Нефела
Село Оходен
Село Паволче
Село Тишевица
Село Три кладенци
Село Челопек
Село Чирен

Население
(брой)

Площ на землището
(кв.км.)

60692
1149
698
166
304
354
474
476
368
1032
1681
782
857
137
54
650
522
234
696
512
812
502
742

148.924
37.395
28.038
14.929
23.476
13.141
26.833
32.334
25.923
44.064
27.602
22.631
32.505
34.899
7.436
24.649
5.364
19.151
16.695
22.725
28.199
20.811
48.512

Гъстота на
населението
(души/км.кв.)
407,32
30,73
24,92
11,14
12,95
26,94
17,67
14,72
14,2
23,45
60,90
34,55
26,37
3,92
7,27
26,37
97,39
12,21
41,68
22,56
28,79
24,13
15,3

Съществено влияние върху развитието на демографските процеси в общината
оказват полова, възрастова, етническа и образователни структури, брачността и
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разводимостта, раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на
населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в
количествено, така и в качествено отношение.
Полова структура
На територията на община Враца се наблюдава тенденцията, характерна за цялата
страна – броят на жените има превес над броя на мъжете. Изключение прави
населението, което живее в селата. Факторите, оказващи влияние върху половата
структура на една община са смъртност, раждаемост, продължителност на живота и
миграционна подвижност на населението. Най-благоприятната полова структура за
населението в общината е тази, при която мъжете имат лек превес, запазващ се до
пенсионна възраст, а жените имат незначителен такъв в тази възрастова граница.
Табл. 5 Население на община Враца по пол и местоживеене към 31.12.2012, НСИ

показател
Общо
- мъже
- жени
В градовете
- мъже
- жени
В селата
- мъже
- жени

брой
71708
35201
36507
58856
28769
30087
12852
6432
6420

Табл. 6. Население на община Враца по пол и местоживеене за периода 2007-2012 (към 31.12. на
съответната година), НСИ

общо
мъже
жени
в градовете
мъже
жени
в селата
мъже
жени

2007
77024
37290
39734
61562
29639
31923
15462
7651
7811

2008
76557
36952
39605
61501
29528
31973
15056
7424
7632

2009
75842
36548
39294
61011
29225
31786
14831
7323
7508

2010
74648
35976
38672
59870
28653
31217
14778
7323
7455

2011
72877
35858
37019
59700
29276
30424
13177
6582
6595

2012
71708
35201
36507
58856
28769
30087
12852
6432
6420

Възрастова структура
Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за
неговата полова структура. При по-млада възрастова структура до голяма степен е
налице и по-благоприятна полова структура на населението. Освен това, влияние върху
половата структура на населението оказва и неговата миграционна подвижност. Мъжете
обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с тяхната
психологическа нагласа по отношение на условията на труд. Най-общо, възрастовата
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структура на населението на община Враца представлява съотношението между
отделните възрастови групи от населението.
Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват
промените в раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият
стандарт на населението. От друга страна, състоянието на възрастовата структура на
населението оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
формирането на трудовия потенциал на общината.
Възрастовата структура на населението е определяща, както за количеството и
качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал и
не на последно място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с
определящо значение и за естественото възпроизводство на населението. В селата като
цяло се наблюдава натрупване на население във високите възрастови групи, което от
една страна ограничава възможностите за естествено възпроизводство на населението, а
от друга – ограничава трудовият им контингент.
Табл. 7 Брой на населението по възрастови групи в община Враца, 01.02.2011 г., НСИ

Община Враца
Град Враца
Село Баница
Село Бели извор
Село Веслец
Село Вировско
Село Власатица
Село Върбица
Село Голямо Пещене
Село Горно Пещене
Село Девене
Село Згориград
Село Костелево
Село Лиляче
Село Лютаджик
Село Мало Пещене
Село Мраморен
Село Нефела
Село Оходен
Село Паволче
Село Тишевица
Село Три кладенци
Село Челопек
Село Чирен

общо
73894
60692
1149
698
166
304
354
474
476
368
1032
1681
782
857
137
54
650
522
234
696
512
812
502
742

0-14
9633
8049
209
72
11
41
39
101
54
17
113
212
98
63
7
61
105
15
58
78
142
40
48

15-59
45804
39476
537
387
64
85
175
236
199
142
483
984
434
308
35
8
282
286
102
410
243
411
264
253

60+
18457
13167
403
239
91
178
140
137
223
209
436
485
250
486
95
46
307
131
117
228
191
259
198
441

Трудоспособен контингент
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Тенденцията на остаряване на населението води до промени в разпределението на
населението под, във и над трудоспособна възраст, т.е. изменението във възрастовия
състав на населението е от решаващо значение за формирането на трудоспособен
контингент1.
В резултат на относително ниската раждаемост, населението в под-трудоспособна
възраст заема малък дял в изследваната територия. Делът население в подтрудоспособна възраст в община Враца е сравнително равен на показателите за област
Враца и страната, но е недостатъчен за бъдещото формиране на трудовия контингент.
Табл . 8 Население на община Враца в под трудоспособна, трудоспособна и надтрудоспособна възраст
(%), 2011 г., НСИ

Р България
Област Враца
Община Враца

Под-трудоспособна
възраст
14,12
14.39
14,02

Трудоспособна
възраст
62,15
58.95
63.39

Над-трудоспособна
възраст
23,73
26.64
22.58

Делът на населението в трудоспособна възраст е значително по-висок от
показателите за област Враца и страната. Съответно делът на населението в надтрудоспособна възраст в общината е по-нисък.
Табл. 9 Население под, в и над трудоспособна възраст по пол и местоживеене, 01.02.2011 г., НСИ

Област Враца
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Община Враца
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

Общо
186 848
26896
110158
49794
73894
10364
46842
16688

мъже
92205
13716
59724
18765
36436
5304
24971
6161

жени
94 643
13180
50434
31029
37458
5060
21871
10527

в т.ч. в градовете
110 173
16419
71491
22263
60692
8677
40235
11780

Отрицателният естествен прираст, ниското ниво на раждаемостта и миграцията на
предимно млади хора ще допринесе за влошаването на възрастовия състав на
населението в общината, което ще се отрази директно върху намаляване на работната
сила. И в бъдеще процесът на демографско остаряване и наличието на трудов
контингент ще зависи от миграцията на млади семейства. В близките години се очаква
влошаване на стойностите на коефициента на възрастова зависимост.
За бъдещото икономическо и социално развитие на общината най-важният
показател е съотношението между общия брой жители на една община и броя на хората,
които са в трудоспособна и под трудоспособна възраст. Колкото процентният показател
на тази зависимост е по-висок, толкова е по-добър демографският потенциал за развитие.
1

Включва лицата от началната до пределната трудова възраст според Българското трудово законодателство.
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Етническа структура
Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият му
състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
общественото поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не се
наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в общината,
поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината, се отразяват върху
броя на всички етнически групи.
Табл. 10 Население по етническа структура, 01.02.2011 г., НСИ

Общо

Област
Враца
Община
Враца

В т.ч.
отговорили Българска

Турска

Етническа група
Ромска
Друга

186848

163035

151183

565

10082

434

Не се
самоопределят
771

73894

67075

64334

61

2215

207

258

От данните в таблицата е видно, че населението от българска етническа група
представлява 96% от населението на общината (които са посочили своята етническа
принадлежност). На второ място се подрежда ромска етническа група с 3,3% от
населението. Община Враца слабо се отличава по отношение на етническата структура
от тази на област Враца. В процентно отношение, българската етническа група е над
средните стойности за страната (84,79%) и за област Враца (92,7). Делът на турската
етническа група е незначителен. Ромската етническа група се отличава с по-нисък
процент от средния за страната (4,87%) и областта (6,2%). В населени места на
територията на общината, където преобладава население от ромската етническа група, е
необходимо да се обърне сериозно внимание на мерките за тяхното ефективно
включване в обществените процеси, осигуряване на адекватен достъп до образование и
др., чрез които да се създадат условия за ефективно решаване на социалноикономическите проблеми, породени от маргинализирането на тази етническа общност.
Табл. 11 Население на община Враца по населени места и самоопределение по етническа
принадлежност, 01.02.2011 г., НСИ

Населено място

Лица,
Етническа група
отговорили на българска турска ромска
доброволния
въпрос за
етническа
принадлежност
Общо за страната
6680980
5664624
588318
325343
Област Враца
163035
151183
565
10082
Община Враца
67075
64334
61
2215
гр. Враца
54775
53275
54
1045

Не се
самоопределям
друга

49304
434
207
185

53391
771
258
216
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с. Баница
с. Бели извор
с. Веслец
с. Вировско
с. Власатица
с. Върбица
с. Голямо Пещене
с. Горно Пещене
с. Девене
с. Згориград
с. Костелево
с. Лиляче
с. Лютаджик
с. Мало Пещене
с. Мраморен
с. Нефела
с. Оходен
с. Паволче
с. Тишевица
с. Три кладенци
с. Челопек
с. Чирен

833
432
161
300
353
424
475
364
987
1630
733
847
130
54
635
519
232
678
506
793
496
718

642
358
161
255
329
273
397
363
902
1624
730
831
130
54
629
286
226
676
396
590
496
711

..
..
..
..
..
..
..
..
3
-

184
70
44
22
148
75
75
8
227
6
107
198
6

..
..
..
..
..
..
..
3
..
3
..
..
..
..
..

3
3
..
..
..
..
..
8
3
3
6
3
4
..
..
..
..

Образователната структура
Наред с възрастовата структура на населението, образователната степен и
професионалната квалификация са показателите, които определят потенциала за бъдещо
икономическо и социално развитие на един регион. Еднакво определящи за качеството
на човешките ресурси са нивото на общата образованост и степента на професионална
подготовка и компетенции.
От населението на цялата област Враца, най-образовани са жителите на община
Враца, където всеки пети (20.6%) е с висше образование, следвана от общините
Козлодуй и Мездра, където относителният дял на висшистите е съответно 17.0 и 13.5%.
По отношение на образователната структура на населението, прави впечатление,
че делът на хората с висше образование в общината е над средните показатели за
страната и областта. Относителният дял на хората със средно образование също е повисок от показателите за страната и областта. Делът на хората със завършено основно,
начално или незавършено образование е 28,68% от населението на община Враца).
Табл. 12 Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование и
местоживеене, 01.02.2011 г., НСИ
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Местоживеене /
образование

общо

Област Враца
В градовете
В селата
Община Враца
В градовете
В селата

175744
103430
72314
69554
57065
12489

Степен на завършено образование
Никога
висше средно основно Начално и непосещавали
незавършено училище
начално
26186 81887
44715
21054
1525
21900 52715
18039
10027
525
4286
29172
26676
11027
1000
14361 34783
13277
6678
318
13678 29959
8414
4756
148
683
4824
4863
1922
170

Дете

377
224
153
137
110
27

Табл. 13 Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено
образование към 01.02.2011 г., НСИ
Населени места
Общо Висше
Сред- ОсновНачал- Незавърше- Никога не
Дете (до
но
но
но
но начално посещавал 7 години
и училище
вкл.,
което
още не
посещава
училище
)
ОБЩО ЗА
689117 134865 299042 159134 536686
328803
80963
14303
СТРАНАТА
7
0
4
8
Община Враца
69554
14361
34783
13277
3772
2906
318
137
гр. Враца
57065
13678
29959
8414
2445
2311
148
110
с. Баница
1066
51
340
419
138
98
12
8
с. Бели извор
671
22
286
263
52
35
13
с. Веслец
158
5
61
76
11
..
3
..
с. Вировско
282
25
107
90
31
28
..
с. Власатица
334
10
134
127
48
11
4
с. Върбица
429
21
99
209
47
40
9
4
с. Голямо
450
11
170
173
73
19
..
..
Пещене
с. Горно
363
15
189
133
18
..
..
Пещене
с. Девене
982
26
292
473
117
58
16
с. Згориград
1585
147
817
444
124
48
..
..
с. Костелево
724
47
356
255
44
22
с. Лиляче
824
41
284
329
122
32
16
с. Лютаджик
135
..
38
57
33
6
с. Мало Пещене
54
..
33
14
5
с. Мраморен
624
29
183
290
76
28
18
с. Нефела
483
10
145
211
69
37
6
5
с. Оходен
227
16
89
96
19
4
..
..
с. Паволче
673
80
371
167
37
16
..
с. Тишевица
475
25
131
205
77
31
6
с. Три кладенци
748
28
182
323
110
51
52
..
с. Челопек
487
34
229
180
31
10
3
с. Чирен
715
37
288
329
45
14
..
..

Характерната професионална специализация е насочена в най-широк диапазон и
се определя от структурата на икономиката в близкото минало. Ако висшите кадри са

25

разпределени равномерно, между всички професии, то по отношение на средното
образование се наблюдава тясна специализация в направленията енергетиката,
текстилната и шивашка промишленост, химическата промишленост и металургията (по
информация от ЦПА на ИПГВР на гр. Враца).
Табл. 14 Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на
завършено образование, 01.02.2011 г., НСИ

Образование
/
Етническа група

Общо

Област Враца
В т.ч.
отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределят
Община Враца
В т.ч.
отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределят

175744
154195

Степен на завършено образование
висше
средно основно
Начално и
незавършено
начално
26186
81887
44715
21054
24111
72399
38637
17559

Никога не
посещавали
училище

Дете

1525
1194

377
295

144105
535
8659
430
466

23778
27
87
173
46

70681
149
1232
211
126

34595
233
3694
30
85

14164
115
3073
11
196

667

220

506
5

67
-

69554
63446

14361
13415

34783
31616

13277
12143

6678
5866

318
295

137
111

61166
58
1878
205
139

13295
5
13
78
24

31285
14
174
100
43

11238
27
835
18
25

5072
12
736
4
42

184
104

92
16

От таблицата № 13 е видно разпределението на населението в област Враца и
община Враца по образование и етническа принадлежност в абсолютни стойности. Найголям дял от населението от българската етническа група е със завършено средно
образование, докато при ромската етническа група, преобладаваща част от населението е
със завършено основно, начално или незавършено образование.
Възпроизводствен процес
Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез
постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други.
Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От своя
страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността. До голяма степен
раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите.
Отрицателният механичен прираст през последните години, в т.ч. изселванията на
млади хора от общината води до влошаване на демографските структури, а чрез тях и до
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проблеми в естественото възпроизводство на населението. Това личи от тенденциите в
динамиката на основните демографски процеси – раждаемост и смъртност.
Табл. 15 Естествено движение на населението на община Враца 2007-2012, НСИ (към 31.12. на
съответната година)

Раждания
Умирания
Естествен
прираст

2007
682
1130
-448

2008
697
1051
-354

2009
728
1046
-318

2010
581
1083
-502

2011
590
1047
-457

2012
552
1134
-582

В периода 2007-2012 години броят на ражданията и умиранията варират, но
естественият прираст в общината е трайно отрицателен и то с високи стойности.
Табл. 16 Механично движение на населението, НСИ

България
Област Враца
Община Враца

Заселени
всичко мъже
жени
96300 45824 50476
2113
980
1133
741
354
387

всичко
98812
3166
1328

Изселени
мъже
жени
46478 52334
1504
1662
676
652

Механичен прираст
всичко мъже жени
-2512
-654
-1858
-1053
-524
-529
-587
-322
-265

Табл. 17 Механично движение на населението на община Враца, 2007-2012, НСИ

Община
Враца
2012
2011
2010
2009
2008
2007

всичко
741
958
1435
1286
1191
1540

Заселени
мъже
354
459
727
578
553
746

жени
387
499
708
708
638
794

всичко
1328
1580
2127
1683
1304
2438

Изселени
мъже
676
791
1048
809
639
1266

жени
652
789
1079
874
665
1172

Механичен прираст
всичко мъже
жени
-587
-322
-265
-622
-332
-290
-692
-321
-371
-397
-231
-166
-113
-86
-27
-898
-520
-378

Заетост и безработица
По информация от ЦПА на ИПГВР на гр. Враца определянето на заетостта по
сектори е доста трудно и възможностите са доста ограничени. Търсенето на труд в
реалната икономика в общината продължава да стагнира. Големият интерес, който се
проява към програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”, се обяснява с
липсата на други възможности за започване на работа. Затова някои експерти считат, че
може би по-добрият вариант за общините със силно депресирано търсене на труд е да се
субсидира не предлагането, а търсенето на труд.
Ако спадът на заетостта в индустрията в община Враца е отражение предимно на
продължаващите процеси на преструктуриране, то намаляването на броят на заетите в
сектора на услугите, които се наблюдава в последните години се дължи предимно на
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недобрата бизнес среда и намаляване на потребителското търсене. От тази гледна точка,
възможностите за създаване на алтернативна заетост срещат трудности не само поради
все още нестабилната структура на икономика и неоформени приоритетни
икономически дейности, но и от недобрата икономическа среда като търсене, подкрепа и
насърчителни програми.
Заетостта в сектора на услугите преобладава. На второ място е заетостта в
индустрията, а заетостта в селското стопанство не може да се коментира прецизно,
поради значителните информационни проблеми относно селскостопанските
производители.
Табл. 18. Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност, 01.02.2011
г., НСИ

Населени места

Общо за страната
Област Враца
Община Враца
гр. Враца
с. Баница
с. Бели извор
с. Веслец
с. Вировско
с. Власатица
с. Върбица
с. Голямо Пещене
с. Горно Пещене
с. Девене
с. Згориград
с. Костелево
с. Лиляче
с. Лютаджик
с. Мало Пещене
с. Мраморен
с. Нефела
с. Оходен
с. Паволче
с. Тишевица
с. Три кладенци
с. Челопек
с. Чирен

Общо

6389298
161819
64261
52643
940
626
155
263
315
373
422
351
919
1469
684
794
130
54
589
417
219
638
434
670
462
694

Икономически активни
общо

заети

безработни

3329683
75643
33913
30649
203
249
46
52
74
72
..
71
210
666
271
114
21
..
166
226
54
281
107
77
156
112

2834834
61132
28451
26152
117
150
33
35
59
41
..
45
125
509
239
88
9
..
87
89
40
243
65
60
130
100

494849
14511
5462
4497
86
99
13
17
15
31
..
26
85
157
32
26
12
..
79
137
14
38
42
17
26
12

Икономически
неактивни
3059615
86176
30348
21994
737
377
109
211
241
301
..
280
709
803
413
680
109
..
423
191
165
357
327
593
306
582

52,8% от населението на 15 и повече години на община Враца са икономически
активни лица, икономически неактивни са 47,2% от населението. Икономически
активните лица на общината представляват 45% от икономически активните лица на
област Враца и 1% от икономически активните лица в страната. Структурата на
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икономически неактивните лица (на възраст 15 и повече навършени години) в община
Враца е: 12,6% учащи, 63% пенсионери, 12,8% лица, ангажирани само с домашни
задължения, 11,6% други неактивни. Коефициент на икономическа активност община
Враца е 64.7%, а коефициентът на заетост община Враца - 54.2%.
Табл. 19. Население на 15-64 навършени години по етническа принадлежност и икономическа
активност, 01.02.2011 г., НСИ

Икономическа
активност /
етническа група
Област Враца
В т.ч.
отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределят
Община Враца
В т.ч.
отговорили
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
самоопределят

Общо
Общо

Икономически активни
Заети
Безработни

Икономически
неактивни

122918
107736

74912
66600

60425
54133

14487
12467

48006
41136

100163
380
6586
351
256

63356
198
2668
237
141

52490
117
1215
201
110

10866
81
1453
36
31

36807
182
3918
114
115

51837
47134

33555
30649

28102
25704

5453
4945

18282
16485

45391
48
1448
163
84

29994
23
469
117
46

25345
16
208
97
38

4649
7
261
20
8

15397
25
979
46
38

Икономически активните лица от българска етническа група съставляват близо
90% от всички икономически активни лица в общината.
Табл. 20 Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност, 01.02.2011 г.,
НСИ

Общо

Общо за страната
Област Враца
Община Враца
гр. Враца
с. Баница
с. Бели извор
с. Веслец
с. Вировско
с. Власатица
с. Върбица
с. Голямо Пещене

6389298
161819
64261
52643
940
626
155
263
315
373
422

Икономически активни
общо

заети

безработни

3329683
75643
33913
30649
203
249
46
52
74
72
..

2834834
61132
28451
26152
117
150
33
35
59
41
..

494849
14511
5462
4497
86
99
13
17
15
31
..

Икономически
неактивни
3059615
86176
30348
21994
737
377
109
211
241
301
..
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с. Горно Пещене
с. Девене
с. Згориград
с. Костелево
с. Лиляче
с. Лютаджик
с. Мало Пещене
с. Мраморен
с. Нефела
с. Оходен
с. Паволче
с. Тишевица
с. Три кладенци
с. Челопек
с. Чирен

351
919
1469
684
794
130
54
589
417
219
638
434
670
462
694

71
210
666
271
114
21
..
166
226
54
281
107
77
156
112

45
125
509
239
88
9
..
87
89
40
243
65
60
130
100

26
85
157
32
26
12
..
79
137
14
38
42
17
26
12

280
709
803
413
680
109
..
423
191
165
357
327
593
306
582

Може да се обобщи, че е налице известна неяснота и нецеленасоченост на
усилията за развитие на алтернативна заетост по сектори на икономиката. Повече
единомислие има за това, какви сектори нямат бъдеще, отколкото за това, кои са
перспективните отрасли. Търсенето на възможности в леката индустрия, туризма и
селското стопанство за развитие на алтернативна заетост почти винаги се свързва с
несигурния характер на работата, с невъзможност заетостта в тези сектори да добие
устойчив характер. Частният сектор и малките и средни предприятия са сред основните
потенциални структури, които могат да генерират нова заетост.
Равнището на безработица за община Враца към 05.2014 година е 12.38 %, при
средна за страната (към същата дата) 11,19 % и за областта 22,52 %.
Изводи:
 Трайна тенденция към намаляване на населението в община Враца;
 Концентриране на население в град Враца и засилена миграция към град София;
 Обезлюдяване на селата от общината;
 Застаряването на населението и емиграционните потоци ще се отразят
неблагоприятно най-вече върху работната сила и възпроизводствения потенциал
на общината;
 Нисък процент на население във възрастова група 0-14;
 Натрупване на население във високите възрастови групи в селата ограничава
възможностите за естествено възпроизводство на населението и ограничава
трудовия контингент;
 Нисък относителен дял на население в под-трудоспособна възраст, недостатъчен
за бъдещото формиране на трудовия контингент. Делът на населението в надтрудоспособна възраст в общината е по-висок от този в областта и страната;
 Висок относителен дял на населението от българска етническа група;
 Делът на хората с висше образование е над средния за страната и областта, висок
процент население с по-ниско от средно образование;
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 Отрицателни стойности на естествения прираст на населението, което води до
намаляване на демографския потенциал на общината, а това играе ролята на
ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие;
 Отрицателни стойности на механичния прираст на населението;
 Високо ниво на безработица особено характерно за ниско образованата част от
населението.
 Възможностите за развитие на алтернативна заетост се свързват предимно с
леката индустрия, туризма и селското стопанство. Същевременно се отчита, че
заетостта в тези сектори и дейности е с по-висока степен на несигурност, което
противоречи на целите за създаване на заетост с устойчив характер;
 Частният сектор и малките и средни предприятия са сред основните потенциални
структури, които могат да генерират нова заетост;
 Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в
намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15
години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

IV.

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Състоянието на икономиката на общината се определя от много и разнородни по
характер фактори, които оказват влияние върху развитието, състоянието и
възможностите, които стоят пред общината. Такива са макроикономическа рамка,
историческо развитие, природни ресурси, външни инвестиции, демографски процеси и
други.
Оценката на Брутния вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС)
има важно значение за анализа на икономическата среда, в която се развива общината.
Брутният вътрешен продукт представя състоянието и тенденциите в развитието на
икономиката и са индикатор за определянето на икономическата политика на
макроравнище.
Община Враца се намира в Северозападния район от ниво 2, който е с най-нисък
принос към националния БВП. По БВП на човек от населението по данни от 2010 г.
районът също е на последно място, не само в страната, но и в Европейския съюз (ЕС-27)
като покрива едва 26% от средното ниво. Районът изпитва сериозни проблеми в своето
развитие, поради което за следващия програмен период за него е предвиден целеви
инструментариум за интензифициране на развитието му, основан на подхода
„Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ).
Мястото на Област Враца във формирането на БВП на областта се определя от
значителния принос на „АЕЦ Козлодуй“. Така в периода 2007-2009 районът се намира на
второ място като следва Плевен, а през 2010 година излиза на първо място по БВП в
района, следван от Плевен и Ловеч като формира 29.8% от БВП на района и 2,4% от
този на страната.
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Фиг.5. Брутен вътрешен продукт на област Враца за периода 2007-2010 г. (хил. лв.)

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта (7731 лв. на
човек) значително надвишава средното за района и е с 2680 лв. по-висок от този в
Плевен. Тази иначе положителна тенденция е функция както на сравнително високия
БВП, който произвежда областта, така и на намаляващия брой на населението, на което
частично се дължат и тези високи разлики. Показателят изостава значително от средното
за страната.
БДС е показател, който е приложим за изчисляване на производителността на
труда както на национално ниво, така и на ниво производствени дейности, тъй като се
равнява на разликата между брутната продукция и междинното потребление. След 2010
година Брутната добавена стойност в област Враца бележи плавен ръст, като се
увеличава с 24% за периода 2007-2010 година. По този показател областта отново
изпреварва област Плевен като формира 30% от БДС на района (област Плевен формира
29 %).

Фиг.6. Движение на Брутна добавена стойност в област Враца 2007-2010г. (в хил. лв)
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Разпределението на брутната добавена стойност по сектори за областта е по-скоро
нетипична в сравнение с установения за страната профил. За 2010 година преобладаващ
дял в БДС има индустрията, докато тенденцията за страната е 66% да се формират от
услугите, а за района този процент е 55%.

Фиг.7. Разпределение на БДС по сектори за 2010 година (%)

Тези данни са показателни за икономическия профил на областта, който е все още
силно доминиран от индустриалния сектор. Любопитно е, че от 2007 година насам делът
на индустрията нараства за сметка на дела на услугите. Приносът на аграрния сектор
остава непроменен. Политическите и икономически промени, които разтърсват страната
1989 година имат дълбоки последствия, особено в районите, изхранващи се предимно с
предприятия на тежката индустрия. Преструктурирането и адаптирането към новите
условия обикновено е неуспешно и води до затваряне на икономически мощности и
безработица.
Община Враца е една от четирите по-големи общини в областта, в която е
локализиран основният икономически, административен и културен център в региона,
което от своя страна обуславя концентрацията на голяма част от икономическите
дейности. Това дава основание да се определи, че в икономическо отношение Община
Враца е със структуроопределящо значение за развитието на икономиката не само
на едноименната област, но и в рамките на целия Северозападен район, като по
икономически потенциал отстъпва единствено на община Плевен, който доминира
основно на базата на значително по-сериозната концентрация на човешки ресурси.
Икономиката на общината има предимно индустриален облик, което се дължи
основно на формирания профил на гр. Враца. Местната индустрия е специализирана
главно в машиностроенето, металообработването, текстилната промишленост,
химическо производство, производство на мебели, строителни материали,
дървообработване, строително-ремонтни дейности, заготовки и строително-монтажни
работи, хранително-вкусова промишленост и др.
За разлика от общинския център, където най-добре представеният отрасъл е
индустриалният, следван от сектора на услугите и аграрния сектор, с традиционно
развити машиностроене, химическа промишленост, хранително-вкусова, дърводобивна и
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дървообработваща, строителната промишленост, за 22-те села основният поминък на
населението е земеделието, при това със значително преобладаване на
зърнопроизводството (модел, характерен за почти цяла Северна България).
Към края на 2012 г. активно работещите предприятия на територията на община
Враца са 3253 бр. Структурата на фирмите по икономически дейности показва, че 51 %
развиват дейност в областта на търговията и ремонта. Делът на фирмите от добивната и
преработваща промишленост е 12% и близо до нея са заетите в хотелиерство и
ресторантьорство. Ангажираните със селско, ловно, горско и рибно стопанство са едва 2
%.2
По данни на НСИ предприятията с печалба за 2011 година са 70.9% от
работещите, което е около средното за областта и се доближава по стойност като това на
по-малките общини. Тази текуща ситуация създава риск за закриване на предприятия и
за влошаване на бизнес средата в общината. Така за периода 2007- 2010 година са
фалирали 57 предприятия. Трябва да се отбележи, че за същия период са новосъздадени
1807 предприятия.
Нетните приходи от продажби на стопански единици за 2011 г. представляват
829832 хиляди лева, като разделено по стопански единици изглежда по следния начин:

Фиг.8. Нетните приходи от продажби на стопански единици в община Враца за 2011 г.

2

Информация областна стратегия на област Враца 2014-2020
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От фигура 8 става ясно, че най-големи са нетните приходи от предприятията в
сферата на търговията, следвани от преработващата промишленост и селското
стопанство.
Важно е да се отбележи какви са разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи, тъй като те показват
фактически направените разходи за
придобиване на земя, сгради, съоръжения, оборудване и др. Вложените средства в ДМА
за 2010 година в община Враца са 651628 хил. лева, като нарастват тези в
преработващата промишленост.

Фиг. 9. Дълготрайни материални активи на нефинансовите предприятия за 2009 и 2011г. по
икономически дейности

Чуждестранните инвестиции в Община Враца за 2011 година са на стойност
136707,1 хиляди евро и са насочени предимно към промишлеността, туризма и селското
стопанство.
Икономиката на общината е разгърната предимно в малки и средни предприятия,
което е характерно за цялата страна. Характерно е, че общината концентрира 48 на сто
от работещите средни и големи предприятия в областта. Правния статут на
регистрираните фирми е предимно ЕООД. Заетите в икономиката на община Враца по
сектори се разпределят както следва: обществен сектор - 43 %; частен сектор - 57 %3. В
обществения сектор основните дейности са - образованието (37%), държавно управление
и задължително обществено осигуряване (21%), здравеопазване и социални дейности
3

Източник: ИПГВР Враца 2014-2020
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(12%). В частния сектор преобладават търговските и ремонтни дейности (63 %),
добивната и преработваща промишленост (8%), хотелиерството и ресторантьорството
(7%).4
Търговските дружества с общинско участие са общо 14 на брой като включват
както лечебни заведения, ДКЦ-та, управление на ТБО, транспортни фирми и др.
1. “БКС- Враца” ЕООД;
2. “Тролейбусен транспорт” ЕООД
3. РТВ “Вестител” ЕАД
4. ”Екопроект” ООД
5. Дружество по заетост ООД
6. МБАЛ ”Христо Ботев”АД
7. ДКЦ 1- Враца
8.Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар ЕООД Враца
9. Областен диспансер за психични заболявания със стационар ЕООД - Враца
10. Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар ЕООД Враца
11. Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар ЕООД Враца
12.Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране ЕООД – Враца.
13. „Свежест” ООД
14. “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца
Икономиката се отразява върху стандарта на живот на местното население, като
определящи за това са доходите на местното население и пазара на труда.
Средната годишна заплата за 2012 година в общината е 6488 лв. по данни на
НСИ. В сравнение с другите общини в областта, община Враца се нарежда на второ
място, като три пъти по-висока е средната годишна заплата в община Козлодуй (което се
дължи на АЕЦ „Козлодуй“). Характерно е, че е по-високо е заплащането в обществения
сектор (7801 лв.) в сравнение с частния сектор (5336 лв.). Това може да се дължи както
на факта, че общината е един от най-големите работодатели в общината, така и на
наличието на сива икономика.
Секторен анализ
В община Враца най-добре представения отрасъл е индустриалния, като е следван
от сектора на услугите и аграрния сектор.
Първичен сектор
Природо-географските особености на общината създават благоприятни условия за
развитие на земеделието, и предвид планинския и полупланински характер на
територията на общината и традициите в поминъка на местното население,
животновъдството е по-силно застъпеният отрасъл.
По данни на НСИ площта на земеделската земя на територията на общината е
444709 декара, което заема 65,4% от площта на общината и представлява 16.4% от
обработваемата площ в областта. От нея 366277 дка са обработваеми площи.
4

Източник: Областна стратегия за развитие Враца 2014-2020
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Земеделските земи общинска собственост на територията на община Враца са
разпределени по следния начин.
№ по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Общо:

Населено място

Баница
Лютаджик
Паволче
Девене
Лиляче
Косталево
Голямо Пещене
Три Кладенци
Бели Извор
Власатица
Згориград
Горно Пещене
Веслец
Нефела
Вировско
Тишевица
Оходен
Чирен
Мраморен
Челопек
Върбица
Враца
Враца-квартали
Мало Пещене

Земеделски земи
Публична
Общинска
собственост
0
829.425
383.14
243.513
1578.994
1890.596
1023.646
0
702.107
902.249
1674.641
1761.314
2.419
91.166
885.431
1063.524
0
5 390.564
2142.798
342.729
814.516
3538.35
0
0
25 261.122

Частна Общинска
собственост

Обща площ, ха

166.983
350.358
99.369
108.688
842.379
554.975
7576.813
360.001
346.900
642.638
138.515
1078.727
635.450
238.774
674.584
165.210
174.424
313.428
14.400
2781.191
962.688
55.765
0
0
18282.26

166.983
1178.852
421.4
352.201
2421.374
2445.571
8600.56
360.000
930.796
1544.917
1817.043
2853.614
637.869
329.94
1560.015
1228.734
174.424
5703.992
2157.202
3123.920
1777.204
3594.115
0
0
44612.658

Табл. 21. Разпределение на земеделските земи общинска собственост на територията на община
Враца

Земеделските земи на територията на общината са силно раздробени, което
затруднява тяхната обработка, намалява рентабилността на продукцията и
производителността на единица площ, като е причина и за голямата площ пустеещи
земи, които представляват неоползотворен потенциал за развитие на земеделието.
Растениевъдство:
Основното направление на растениевъдството е зърнено-хлебните и зърненофуражните култури като пшеница, царевица и слънчоглед. Зеленчуци и картофи се
оглеждат предимно в малки частни стопанства. Отглеждането на зеленчуци е
съсредоточено предимно около водните басейни. Трайните насаждения са добра
перспектива за развитието на растениевъдството в общината, особено предвид
традициите в района и възможностите, които осигуряват природните условия.
Природно-климатичните условия в района налагат задължително напояване на
растенията във важен за тяхното развитие период с цел нормалното им развитие и
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получаване на максимален добив. Характерното за района е, че е беден на водни
ресурси. Наличните напоителни системи и съоръжения се поддържат и експлоатират от
„Напоителни системи” ЕАД към МЗХ клон Враца, с три хидротехнически района.
Водата се осигурява чрез ПС, а гравитачно се подава само от НС „Дъбника” 5.
Налице са водоеми, които позволяват развитие на поливното растениевъдство - 48.7% от
обработваемите площи са поливни.
Животновъдство:
Животновъдството в общината също е силно раздробено, като отглеждането на
животни се осъществява предимно в малки стопанства или частни дворове. Развито е
предимно говедовъдството, отглеждат се още биволи, овце, свине, кози и пчелни
семейства. Голям дял в развитието на животновъдството заема и птицевъдството и поконкретно отглеждането на бройлери. Налице са няколко водоема за осъществяване на
спортен риболов.
Към настоящия момент секторът има редица проблеми, които трябва да бъдат
решени, за да може той да се развива в положителна посока, да осигури поминък на
населението и да има добавена стойност.
Един от основните проблеми е свързан с раздробеността на стопанствата, както
при растениевъдството, така и при животновъдството. Това дава по-малко възможности
за инвестиции, а те са необходими, особено за закупуването на модерна техника, която
да улесни работата и да повиши производителността от единица площ.
Модернизирането на земеделието стои в основата на нуждите на сектора, тъй като
конкурентостта на местните производители не е сравнима с тази на останалите
участници на пазара.
Намирането на пазари на местната продукция също е предизвикателство. Липсата
на местно тържище би дала възможности за развитие на местните производители.
Важен момент е и развитие на научната и развойна дейност в сектора, с цел
създаването на селектирани породи, даващи по-големи добиви и по-адаптивни към
климатичните и почвените особености на средата. За тази цел от ключово значение е
обмяната на добри практики с производители в страната и чужбина.
За по-голяма ефективност е важно обвързването на дейностите на земеделските
производители и преработващата промишленост.
Перспективите, които стоят пред сектора, са свързани с възможностите за
развитие на биологичното земеделие, което е начин да се повиши добавената стойност
на продукцията.
Не на последно място, важно е поддържането на земята в добро земеделско и
екологично състояние, ограничаване на ерозионните процеси и деградацията на почвите,
оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, запазване на генетичните
ресурси, повишаване ефективността на земеделските екосистеми и опазване на
природните ресурси.

5

Програма за развитие на земеделието в Община Враца за периода 2008-2012 година

38

В тази връзка в ИПГВР на град Враца 2014-2020 са предвидени следните
приоритети в инвестициите в земеделието:
 Хлебно и фуражно зърно и технически култури;
 Възстановяване на зеленчукопроизводството най-вече в с. Девене, като
традиционно в близкото минало;
 Възстановяване на лозарството и овощарството, като се възвърнат традиционните
за общината уникални сортове грозде “Врачански мискет” и “Врачанска
теменуга”, а от овощните насаждения череши, вишни, круши, орехи и други;
 Отглеждане на алтернативни култури, като соя, рапица, сорго, а където има
подходящи условия и билки, подправки и лекарствени култури;
 Привличане на инвестиции за подобряване на почвения състав на земеделските
земи, които в момента са силно засолени и кисели;
 Подобряване на развъдно-подобрителната работа с цел запазване на породния
състав на животните приспособени към местните условия;
 Привличане инвестиции за изграждане и развитие на фамилни и семейни ферми
за отглеждане на високо продуктивни животни /крави, овце, кози, свине, птици и
други/. Броят на животните към 2007 година да се увеличи – крави с 500 бр.;
свине за угояване – 1500 броя; овце с 1000 броя и кози с 1000 броя;
 Особено внимание да се обърне на бубарството, като алтернативна заетост, още
повече че на територията на Общината е единствената в страната Бубарска
станция, която произвежда висококачествен черничев посадъчен материал и
бубено семе;
 Развитие на рибовъдството с цел най-ефективно използване на съществуващите
16 бр. язовири на територията на общината;
 Инвестиции за развитие на пчеларството, включително и за производство на
пчелни майки.
Горско стопанство
Относителният дял на горския фонд е сравнително нисък в сравнение с другите
части на страната, като горската територия в общината се равнява на 153773 декара, от
тях 6% са общинска собственост. Застрашително се увеличават проблемите на горите,
свързани със сезонните и умишлени пожари, както и незаконната сеч.
Вторичен сектор
Вторичният сектор е преминал през значителни изменения предвид сложните
политико-икономически събития, които повлияват неговото развитие. Въпреки това, той
остава водещ за общината, като привлича значителни инвестиции, включително
чуждестранни, и има перспективи за развитие.
Традиционни отрасли в община Враца са машиностроенето, химическата
промишленост, хранително-вкусовата, дърводобивната и дървообработващата,
строителната промишленост. Водещите големи предприятия имат предимно
чуждестранно участие, включително швейцарско, холандско и т. н.
Представители на добивната промишленост са Холсим България АД, който е и
безспорен икономически лидер в страната. Локализиран е в с. Бели Извор и е един от
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най-успешно развиващите се производители на цимент, инертни материали /трошен
камък, чакъл и пясък/ и бетон на българския пазар. Циментов завод в Бели извор е
пуснат в експлоатация през 1960 г. и е приватизиран от Holcim Ltd. през 1997 г.Към
декември 2012 година персоналът на завода е 250 души.6
Представители на химическата промишленост в общината са Месер Газ, Сигма –
Витес, М-инженеринг, произвеждащи препарати за растителна защита за производство
на биологична продукция и др. Каучукови и пластмасови продукти се произвеждат от
Алекс Пласт ЕООД. Химко Враца вече не функционира.
Металообработката в общината се изразява в отливки на чугун, металолеене,
термообработка и механична обработка. Предприятие, работещо в тази сфера е Враца –
Старт АД.
В община Враца се намира завод за металорежещи машини, дизелови двигатели
и помпени агрегати, резервни части за химическо и нефтохимическо оборудване и др.
Предприятие, работещо в тази сфера е ЗММ, "Центромет" АД, гр. Враца. През 2012 г
Италианското дружество „О.М.С. Салиери истърн юръп" изгражда във Враца нов завод
за производство на сферични кранове като инвестира около 7 млн.евро. Създават се
около 120 работни места.
Текстилната и шивашка промишленост във Враца също е добре развита. “Вратица
- Враца” АД бе едно от най-големите памукотекстилни предприятия в България с пълен
технологичен цикъл: предене, тъкане, багрене, конфекция. Разположена е на собствена
площ от 165 000 кв.м. в индустриалната част на гр. Враца7 , в момента в ликвидация.
Р.Б.О-Враца ЕООД произвежда бутиково облекло. „Мираж и Ко” ЕООД и Враца-Стил
АД произвеждат и търгуват с шивашки изделия.
Производството на мебели е традиционен отрасъл за община Враца. Един от
водещите заводи в това производство бе ДЪБ АД - Враца, който успя да пробие на
американския пазар, но към настоящия момент е в ликвидация. Работещи фирми са
Тошев – М 63 ЕООД, ЕТ "КЕДЪР" – ТЗ, ЕТ "Атамар – Атанас Маринов", с. Паволче.
Хранително-вкусовата промишленост на територията на общината е добре
развита. Силно представени са млекопреработвателната и месопреработвателната
промишленост. На територията на Общината има няколко големи производители на
месо и местни продукти, които задоволяват търсенето както в региона, така и в
съседните области. По-големите от тях са: Агробизнес – Милчо Антонов – Марийка
Антонова ЕТ, "Лалов и Вачев" ЕООД, ЕТ "Ивагус - Иван Гусев", Ивагус ЕООД, ЕТ
"Зоров 91 – Димитър Зоров", „Нивего” ООД и др. Налични са и предприятия,
произвеждащи хляб и хлебни изделия.
В община Враца се намира опитна станция по бубарство (ОСБ), където главните
насоки на научната дейност на ОСБ са свързани с генетични проучвания и
6
7

http://www.holcim.bg/za-nas/cifri-i-fakti.html
http://www.vratitza.com/?lang=bg&r=home/about
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селекциониране на нови породи и хибриди копринени пеперуди, проучвания върху
бубеното семепроизводство, профилактика и борба с болестите и неприятелите по
бубите, селекция и агротехника на черницата, икономика и организация на бубарството.
Станцията включва и производствен отдел.
Поради икономическата криза в страната и тенденцията към закриване на най-дребното
производство и редуциране на състава на служителите от по-едрото производство, то
усилията на общината са насочени към подпомагане на установения бизнес в града чрез
условия за разрастване и достъпна среда.
Някои трайно установили се компании в град Враца са ценни партньори на общината.
Изградено е ползотворно сътрудничество, но с развитието на технологиите и
повишените изисквания от страна на бизнеса се налага допълнително усилие, което не
само да задържи компаниите на територията на града, но и да подпомогне тяхното
разрастване и увеличаване на заетостта. Изисква се създаването на привлекателна
работна среда чрез по-добре развит автомобилен, пешеходен и велосипеден достъп,
рехабилитация на улици и изграждане на нови такива, подобряване на техническата
инфраструктура, условия за високотехнологични процеси, условия за използване на
ВЕИ, както и необходимостта от изграждането на паркова среда за отдих на служащите.
За момента има много неудоволетворителни за бизнеса положения, които изискват
спешна намеса от страна на Община Враца.
Източната Промишлена зона освен, че е притегателен център за леката промишленост на
град Враца, но и там са разположени най-големите предприятия за суровини, материали,
преработка или производство с персонал над 50 човека. Зоната е била проектирана,
реализирана и успешно експлоатирана в продължение на десетилетия, от страна на
големи държавни предприятия, които днес не съществуват. Сградите, в които са се
помещавали или се рушат безстопанствено, или ако са били приватизирани, са отдадени
под наем на парче, на множество малки цехчета и предприятия. Много е малък процента
на сградите, които са приватизирани и са запазили своята функция. Поради тази
причина, са на лице пустеещи и потенциално опасни сгради, зле организирани и
неефективни пространства, а широката периферия е останала напълно изолирана,
обрасла и осеяна с тонове строителни отпадъци без пътища, тротоари, инфраструктура и
планировка.
Община Враца има желанието да промени съществуващото положение чрез непрестанни
преговори с потенциални инвеститори, но окаяния вид на зоната не я прави
предпочитана от частните инвестиционни намерения на бизнеса.
Лошото състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура,
улични, тротоарни и алейни настилки е обща характеристика на зоната като цяло.
Отделни производствени предприятия са извършвали ремонтни дейности около и в
парцелите, където се помещават, но те са се осъществявали на парче и без цялостна
визия – естетическа и функционална. В цялата зона ВиК мрежата е амортизирана и е
необходима реконструкция. Тротоарните и алейните настилки почти напълно липсват, а
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пътищата не са ремонтирани повече от 2 десетилетия. Улично осветление напълно
липсва. Газопреносна мрежа има прокарана през Източна промишлена зона, част 2, но в
Източна Промишлена зона, част 1 изцяло липсва като е планирана за изграждане далеч
напред във времето поради липса на финансиране. Множество кабели са прокарани по
въздушен път, вместо в подземни траншеи, което прави връзката зависима от
метерологичните условия, опасна е за здравето на работещите в зоната, а естетиката е
силно нарушена.
Достъпа до зоната се осъществява през центъра на града, което е недопустимо предвид
големите товари, които ежедневно натоварват трафика, а и замърсяват въздуха.
Предвиден е обходен път на града по северната дъга, който да отклони транзитния поток
на път Е79, да не минава през град Враца, но предстои свързването на този път с
индустриалните зони. Належаща е и връзката от бул. „Васил Кънчов”, северно от
стадион „Христо Ботев“ през ж.п. линията към Източна Промишлена зона, част 1 и част
2 посредством ново пътно решение, което да се съобрази с новата нивелация и трасе на
обновената ж.п. линия София – Видин, към Дунав мост 2.
Поради икономическата криза в страната, една част от производството, находящо се на
територията на град Враца или е затворило врати, или е редуцирало състава на своите
служители. В момента инвестиционен интерес е проявен за изграждане на голям
логистичен индустриален парк на територията на Източна Промишлена зона, част 1.
В одобрената зона за въздействие - “Зона с потенциал за икономическо развитие”, са
концентрирани множество проблеми, свързани с физическите и експлоатационни
характеристики на производствената среда, решаването, на които ще се отрази
благоприятно върху голяма част от градското население, повишавайки качеството на
живот, работна среда, естетическите и екологични качества на жизнената среда, ще
подобри привлекателността на икономиката на града и условията за развитие на бизнес.
Предоставяне на услуги на едно гише и работа на европейски мрежи от
неправителствения сектор
Партньор на бизнеса в общината е ТПП Враца, която работи активно от 1999
година като член на две мощни Европейски мрежи:
1) Enterprise Europe Network – EEN център за подпомагане и консултиране на
бизнеса и
2) Еurope Direct център за консултиране и информиране на граждани, ученици,
студенти и общински и публични власти.
По този начин, съдейства на местния бизнес в намирането на нови партньори и
пазари.
Функциониращият към ТПП Враца от 1998 г. и единствен за Северозападна
България европейски център за иновации Enterprise Europe Network Vratsa (ЕЕN).
Enterprise Europe Network е инструмент на Европейската комисия, осигуряващ
интегрирани услуги в помощ на бизнеса и иновациите за малки и средни предприятия в
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Европа. Основен принцип на мрежата от центрове ЕЕN е прилагането на подхода "No
wrong door", а нейната цел е да се подобри достъпа на услугите за МСП.
Мрежата повишава информираността на бизнес общността относно политиките
на ЕС, опазване на околната среда, екологична среда и енергийна ефективност,
кохезионната политика и структурните фондове. ЕЕN предоставя консултации на МСП и
проучва тяхната позиция по отношение регламентите и законодателството на ЕС.
Функциониращия към ТПП Враца от 2009 г. и единствен за Северозападна
България център Europe Direct Vratsa, тази година подписа рамково споразумение за
работа до 2017 г. Целите на Информационен център Европа Директно Враца, пряко
кореспондират с мисията на тази европейска мрежа от над 500 информационни центрове
в Европа:
да насърчават информираното и активно европейско гражданство,
да представляват "входна врата" към Съюза за гражданите, която предлага обща
информация за ЕС, повишава информираността и насърчава дебата на местно и
регионално ниво.
Друга цел е Центровете да играят роля на допълнителен мост на ЕК и ЕП към
гражданите, който канализира информацията от обратната връзка с тях, сътрудничи си с
други информационни мрежи на Комисията и ЕП и подпомага представителствата в
дейностите им на място.
Туризъм8
Както е отбелязано в ИПГВР на град Враца 2014-2020 г., географското
местоположение, богатата флора и фауна и уникалния карстов релеф, както и удобните
транспортни връзки, са предпоставка за устойчивото развитие на туризма на територията
на Природен парк Врачански Балкан. Туристическите продукти са свързани с
алтернативния туризъм – планински, велосипеден, етнографски, спортен, орнитоложки,
екологичен, с елементи от селски туризъм. Вилите и хотелите във Врачанския балкан,
предлагат идеални възможности за организиране на зимни и летни екологични лагери за
деца, които се съчетават с образователни програми.
Живописните села Паволче и Згориград разполагат с чудесно обзаведени селски
къщи за развитие на селски туризъм. Тук, както българските, така и чуждестранните
гости могат да почувстват традиционното гостоприемство, да се възхитят на чудесната
природа, да опитат вкусни и екологично чисти продукти, да дегустират местните вина.
Основните площи за отдих на град Враца са в природен парк „Врачански Балкан“,
който се намира сравнително далеч за ежедневна отмора и изисква личен транспорт, за
да е достъпен за населението. Спортния комплекс „Христо Ботев“ също е алтернатива за
кратък отдих сред природата, но като цяло в град Враца липсва градски парк. Плановете
на общината са за развитие на бившите военни имоти, които са напълно непригодни на
този етап да поемат тази функция. Природен парк „Врачански Балкан“ е извън
границите на града с изключение на съвсем малка територия, която е на територията на
8

Източник: Общинска администрация Враца, ИПГВР на град Враца
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полигона на бившето военно поделение. Това предполага много логичен и удобен
пешеходен подход към целия природен парк именно от там. Зоната може да се превърне
в отлично място за отдих с изключително висок потенциал, както за създаване на
условия за спорт, отдих, атракциони и културни развлечения на живущите в града, така
и с потенциал за привличане на туристи, предвид наличието на пещерата
„Леденика“,връх Околчица и историческите паметници на града.
Налични са малки градски градинки и площадчета, които са отворени за свободен
достъп, но елементи на парковата среда или липсват, или са силно амортизирани.
Единствено по централната пешеходна зона има реновирано улично и алейно
осветление, но липсва художествено експониране на красиви фасади, чрез ефектно
вечерно осветление. Шадравани, скулптори и градското озеленяване също очаква
бъдещо експониране чрез светлина.
Във Врачанския Балкан съществуват обособени зони за отдих с три хижи,
стопанисвани от туристическо дружество Веслец - хижа Околчица, свързана с паметника
на Христо Ботев, хижа Пършевица и хижа Леденика. Последните две хижи и
множеството ведомствени бази в зоната за отдих Врачански балкан, в местността Горски
дом и пещерата Леденика може да се свържат в обща урбанизирана зона за отдих и
туризъм. Дължината й е близо 9 км. В северният край е пещерата Леденика. В центъра на
зоната са разположени множество ведомствени почивни бази, а в южния край - хижа
“Пършевица” и ски-писта с влекове за възрастни и деца. По този начин в удобна връзка с
града се очертават три центъра за отдих и туризъм.
Комплекс Леденика - един от стоте национални туристически обекти. Трите
ведомствени бази към него имат общо 139 легла и 200 места за хранене. Туристическата
хижа е с 85 легла;
Център за отдих Врачански балкан - основен за почивка с няколко ведомствени
почивни бази с общо 488 легла и 420 места за хранене, профилакториум на АЕЦ
”Козлодуй” със 150 места за хранене и 100 легла, множество бунгала, ски - база с две
писти.
Местност Пършевица с перспектива за развитие като локален център за зимен
спорт и туризъм. В тази връзка, възможностите за развитие на туризма включват:
 Пешеходен туризъм – подходящи за пешеходен туризъм са няколко основни
маркирани маршрута – до пещерата Леденика по стръмни пътеки южно от Враца;
до Бутов дол - Замбина могила – п. “Леденика“; до Гарванец - Кравя – Леденика;
от Згориград до Леденика; Враца – Скакля – Мандрата – Селището – Йолковица;
х. Леденика – х. Пършевица; х. Околчица – х. Пършевица; Ботева алея от
“Химко“ до Избата; Лакатник – Миланова скала – Пършевица; маркирани пътища
и пътеки до Лютаджик, Бялата вода, Вършец, сп. Оплетня, Елисейна и др.
 Познавателен туризъм – изградени маршрути от ДПП ”Врачански балкан” :
1. Врачанска екопътека от Згориград да водопада “Боров камък“;
2. Познавателен маршрут “Карст и растителност “ в к-с “Леденика“;
3. Горска пътека на приказките край Горския дом ( Пършевица );
4. Познавателен маршрут “ Ботев път “ от Милин камък до Околчица;
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 Спелеология – основни обекти за спелеология са пещерите, разположени във
Врачанския карст “ и в планината – около 500 на брой.
Алпинизъм – използват се основно вертикалните скали в района на “Вратцата“ край
Алпийския дом. Катерачните турове са над 150, с трудност от I до VIII категория.
Целогодишно тук се провеждат тренировъчни лагери, клубни, републикански и
международни състезания.
 Воден туризъм – използваеми са яз. “Дъбника”, басейна “Чайка” и най – близките
реки Огоста и Дунав;
 Селски и еко – туризъм. Организация и прилагане на този вид туризъм е
извършена от ДПП “Врачански Балкан“. Използват се 20 места за настаняване в с.
Паволче и с. Згориград. През 1999 – 2001 г. са били използвани от 1000
чуждестранни туристи като еднодневни почивки и походи по Врачанските
екопътеки. 9
Туристическият продукт е резултат от туристическата индустрия и представлява
разнородна съвкупност, включваща осигурените и ползвани от страна на туристите
развлечения, услуги от комунално-битово естество, подслон, храна и транспорт както и
много други блага, които са привидно безплатни, но много често са причината и целта за
осъществяване на туристическо пътуване. Туристическият продукт е всъщност
съвкупност от материални и нематериални компоненти: ресурси и атракции; условия и
инфраструктура; услуги и занимания; въображаеми представи и ценности, които носят
облаги и са привлекателни са дадени групи потребители при задоволяване на техните
мотивации и очаквания относно прекарване на свободното им време.
Предлаганите туристически продукти до момента са на пещера „Леденика”, хотел „Чайка”,
атракционен парк „Приказката“ и „Средновековие”.
Освен посещение в пещерата, в

Туристически комплекс ”Леденика” се предлагат уроци по конна езда, като част от
комплексен туристически продукт. Хотел „Чайка” предлага комплексен пакет,
включващ хотелско обслужване, храна и допълнителни атракции - пикник сред
природата.
Атракционен парк „Приказката” е разположен на площ от 17 дка. Паркът
предлага пълен набор от съоръжения, които позволяват не само развлекателни игри и
забавления, а и сериозни състезателни предизвикателства със силови елементи за деца и
възрастни.
В Атракционен парк „Средновековие” са изградени три басейна, единият от които
е с пързалка, открит бар и ресторант с 80 места за посетители. Предстои изграждането на
игрище за плажен волейбол, фитнес на открито и езеро на площ 1 000 кв.м за
атракционно приземяване.
Брой на създадени/подобрени атракции:

9

Източник: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”
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Община Враца има разнообразни ресурси за развитие на туризма, като за да се
използват по-ефективно е необходимо разнообразяване на туристическия продукт,
изготвяне на туристически пакети, партньорство със съседните общини и добър
маркетинг. През 2013 година след реализацията на проекта „Враца-врата към
древността“ ще бъдат предлагани нови дву, три и петдневни пакетни туристически
продукти.
През 2014 г. след приключване на проект „Развитие на устойчив туризъм в
община Враца. Леденика – туризъм без сезони” Община Враца ще предлага природна
атракция, базирана на пещера „Леденика”, която ще насърчава развитието на
стратегически разположен туристически продукт с широко въздействие, основан на
природното богатство на една от най-известните пещери в България, която е
туристически обект с национално и международно значение за развитието на туризма.
Превръщането на пещерата във водеща туристическа атракция ще увеличи потока от
туристи до региона като цяло и в частност до ПП „Врачански балкан”, където с повече и
по-интересни атракции, които дават възможност за пълноценно пребиваване за по-дълго
в парка –един почивен ден или уикенд, изпълнен с емоции и приятни преживявания, не
само за децата, но и за цялото семейство.
Дължина на нова/подобрена техническа инфраструктура
Във Врачанския Балкан са разработени 16 екопътеки. През 2012 г. е открита нова
еко-пътека „Горска пътека на здравето”. Пътеката свързва вилата на АЕЦ – Козлодуй с
Горския дом във Врачанския Балкан. По трасето са монтирани 5 спортни площадки с
различна степен на натовареност. Предназначена за всички възрасти.
Като нови маркетингови инициативи можем да отбележим участията в
международните туристически борси „Ваканция Спа Експо” София и „Културен
туризъм” Велико Търново, с атрактивно представяне на възможностите за алтернативен
туризъм в региона.
В таблицата е дадена информация за легловата база на територията на община
Враца за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и до месец юни 2014г.
година
2011
2012
2013
2014

места за настаняване
35
30
31
31

леглова база
720
683
710
716

Общо за 2011 г. местата за настаняване на територията на Община Враца са 35 бр. с
обща леглова база – 720 бр. легла както следва:
 хотели – 4 бр. с обща леглова база – 268 бр.легла;
 места за настаняване – семейни хотели – 7 бр. с обща леглова база – 159 бр. легла;
 места за настаняване – къщи за гости – 10 бр. с обща леглова база – 74 бр. легла;
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 места за настаняване – самостоятелни стаи – 9 бр. с обща леглова база – 55 бр.
легла;
 места за настаняване – почивни станции – 2 бр. с обща леглова база – 98 бр. легла;
 места за настаняване – частни квартири – 1 бр. с леглова база – 4 бр. легла;
 места за настаняване – бунгала – 1 бр. с леглова база – 10 бр. легла;
 туристическа хижа – 1 бр. с леглова база – 52 бр. легла;
Общо за 2012 г. местата за настаняване на територията на Община Враца са 30 бр. с
обща леглова база – 683 бр. легла както следва:





хотели – 4 бр. с обща леглова база – 268 бр.легла;
места за настаняване – семейни хотели – 7 бр. с обща леглова база – 159 бр. легла;
места за настаняване – къщи за гости – 6 бр. с обща леглова база – 46 бр. легла;
места за настаняване – самостоятелни стаи – 9 бр. с обща леглова база – 50 бр.
легла;
 места за настаняване – почивни станции – 2 бр. с обща леглова база – 98 бр. легла;
 места за настаняване – бунгала – 1 бр. с леглова база – 10 бр. легла;
 туристическа хижа – 1 бр. с леглова база – 52 бр. легла;
Общо за 2013 г. местата за настаняване на територията на Община Враца са 31 бр.
с обща леглова база – 710 бр. легла както следва:
 места за настаняване – хотели – 4 бр. с обща леглова база – 263 бр. легла;
 места за настаняване – семейни хотели – 10 бр. с обща леглова база – 203 бр.
легла;
 места за настаняване – къщи за гости – 4 бр. с обща леглова база – 29 бр. легла;
 места за настаняване – самостоятелни стаи – 9 бр. с обща леглова база – 50 бр.
легла;
 места за настаняване – почивни станции – 2 бр. с обща леглова база – 98 бр. легла;
 места за настаняване – бунгала – 1 бр. с леглова база – 10 бр. легла;
 туристическа хижа – 1 бр. с леглова база – 52 бр. легла;
Към момента на справката – 25.06.2014 г. местата за настаняване на територията на
Община Враца са 31 бр. с обща леглова база – 716 бр. легла както следва:








места за настаняване – хотели – 4 бр. с обща леглова база – 264 бр. легла;
места за настаняване – семейни хотели – 9 бр. с обща леглова база – 197 бр. легла;
места за настаняване – къщи за гости – 4 бр. с обща леглова база – 35 бр. легла;
места за настаняване – стаи за гости – 10 бр. с обща леглова база – 60 бр. легла;
места за настаняване – почивни станции – 2 бр. с обща леглова база – 98 бр. легла;
места за настаняване – бунгала – 1 бр. с леглова база – 10 бр. легла;
туристическа хижа – 1 бр. с леглова база – 52 бр. легла.

Реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на Община Враца за
2011 г., 2012 г., 2013 г. и месец май 2014 г. вкл. са както следва:
година

брой реализирани нощувки
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2011
2012
2013
2014

46 158
48 853
49 071
21 654

Всяка година Община Враца разработва, на основание чл. 11 ал.1 от Закона за
туризма, Програма за развитие на туризма. Тази програма е оперативен документ за
реализация на основните приоритети и цели за развитието на туризма в общината.
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в община Враца са:
1.

Повишаване привлекателността на община Враца и превръщането и в
туристически център чрез целенасочено и функционално използване на
природните и антропогенните дадености на региона, утвърждаването и като
туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите
основни чуждестранни пазари.

2.

Обединяване на съществуващите атракции и продукти в един цялостен,
комплексен туристически продукт. Повишаване привлекателността на общия
туристически продукт на Враца чрез благоустрояване на инфраструктурата,
обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване,
подобряване състоянието и експониране на културно-историческото
наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги.
Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на
добре функциониращо сътрудничество между Община Враца като водеща
институция, браншовите туристически сдружения и всички местни фактори,
които формират туристическия продукт на общината. Необходимо е да бъде
наложена единна професионална етика, валидна за всички звена, обслужващи
туризма в града, с цел да се постигне най-високо качество на комплекс от
съпътстващи услуги.

3.

Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в
града, както и увеличаване на престоя им.

4.

Развитие на публично - частно партньорство за дългосрочна експлоатация на
туристическите обекти, чрез сключване на концесионни договори.
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V.

СОЦИАЛНА СФЕРА

Здравеопазване10
На територията на община Враца функционира добре изградена мрежа от лечебни
заведения. Тя включва:
 Първична извънболнична медицинска помощ – 52 бр. изпълнители;
 Медицински центрове – 15 бр.; и ДКЦ – 1 бр.;
 Болнична медицинска помощ – 8 бр.;
Налични са също:
 Център за спешна медицинска помощ гр. Враца – 1 бр.;
 Дом за медико-социални грижи за деца гр. Враца – 1 бр.;
 Първична извънболнична дентална помощ – 82 бр. изпълнители;
Брой индивидуални и групови практики:
 Индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ –
51 бр., групови практики за за първична извънболнична медицинска
помощ – 1 бр.
 Индивидуални практики за първична извънболнична дентална помощ – 76
бр., групови практики за първична извънболнична дентална помощ – 6 бр.;
 Индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска
помощ – 79 бр., групови практики за специализирана извънболнична
медицинска помощ – 8 бр.;
 Индивидуални практики за специализирана извънболнична дентална
помощ – 0 бр., групови практики за специализирана извънболнична
дентална помощ – 0 бр.
 Брой медико-диагностични лаборатории – 6 бр.;
 Брой аптеки – 51 бр.
Седем от лечебните заведения са търговски дружества със 100 % общинско
участие.
Четири са лечебните заведения за болнична помощ:
1. „Комплексен онкологичен център Враца”ЕООД;
2. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични
заболявания” ЕООД;
3. „ Център за психично здраве Враца” ЕООД;
4. ” Център за кожно венерически заболявания Враца” ЕООД.
Три от тях са лечебни заведения за доболнична помощ - ДКЦ-I -Враца ЕООД;
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” (МЦРСМ) - Враца ЕООД;
„Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” (МТЛЗ). Комплексен
онкологичен център Враца ЕООД /КОЦ/ е за активно издирване, диспансеризиране,
лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и
преканцерози. Капацитет – 160 легла.
10

Източник на данни: Община Враца, НСИ, ИПГВР на гр. Враца
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Болничната медицинска помощ в община Враца се осъществява в осем заведения
за здравни услуги, разположени в общинския център, от които
3 многопрофилни болници за активно лечение:
МБАЛ „Христо Ботев“ АД – 375 легла
МБАЛ „Вива Медика“ ООД – 60 легла
"ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ ВРАЦА"ЕООД – 60 легла
2 специализирани болници:
Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания - Враца ЕООД – 80
легла
Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски ЕООД – 10 легла
3 центъра
Център за кожно-венерически заболявания – Враца ЕООД – 60 легла
Център за психично здраве - Враца ЕООД – 40 легла
Комплексен онкологичен център ВРАЦА ЕООД – 160 легла
На територията на община Враца функционира Център за спешна медицинска
помощ. Има и Дом за медикосоциални грижи.
Извънболнична медицинска помощ
Медицинските центрове и ДКЦ, работещи на територията на община Враца са 14:
МЦ „Св. Пантелеймон“ ООД, ДКЦ I Враца ЕООД, МЦ Медик 2005 ЕООД, МЦ „Санита“
ЕООД, МЦ „Св.Ана“ ООД, МЦ „Фактор-2000“ ЕООД, МЦ „Дерма ГТ“ ЕООД, „Нов
медицински център“ ЕООД, „МЦ Орбита Иво Ралчовски“ ЕООД, МЦ „Алпико“ ООД,
МЦ „Гинека“ ЕООД, МЦ „Св. Мина“ ЕООД, МЦ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, МЦ „Св.
Мина 2009“ ЕООД. Всички те са разположени в гр. Враца.
Извънболничната първична медицинска помощ се състои от 44 индивидуални и
групови практики, които осъществяват своята дейност на територията на общината.
Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява 45 индивидуални
и групови практики, работещи на територията на община Враца.
Индивидуалните и групови практики за първична извънболнична дентална помощ
са 66. Те са съсредоточени в гр. Враца и селата Косталево и Баница (както и в други
места от областта - Бутан, Габаре, Борован). В останалите населени места тази услуга не
се предоставя.
На територията на гр. Враца функционират 3 детски ясли, осигуряващи
качествена грижа за деца от 3 месечна до 3 годишна възраст: Детска ясла № 2, Детска
ясла № 5 „Българчета” и Детска ясла № 6 „ Приказка“.
На територията на община Враца функционират 52 аптеки, 48 от които в град
Враца и 4 в селата на общината.
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В процес на изпълнение е проект „Изграждане и оборудване на лечебен център в
Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца“. Целта на проекта е Комплексен
онкологичен център Враца ЕООД да бъде водещо лечебно заведение за непрекъснато
повишаване качеството на медицинското обслужване, ранна диагностика и лечение,
скринингови проучвания.
Общинска профилактична програма по здравеопазване
По един от важните приоритети – повишаване качеството и ефективността на
здравните услуги в Община Враца през 2012 г. бе разработена и реализирана Общинска
програма за здравна профилактика, която няма аналог в страната. В нея бе заложена
профилактиката на социално значими заболявания: онкологични, белодробни,
ендокринологични, кожни, венерологични, както и заболявания на опорно-двигателния
апарат. За нея от общинския бюджет бяха заделени 63 360 лв.
Общинската профилактична програма по здравеопазване играе огромна роля за
подобряване качеството на живот на населението на община Враца. Предприетите
дейности в голяма степен осъществяват превенция и профилактика на значими
заболявания още в детска възраст. Достъпът до здравни услуги на здравно
неосигурените и социално слаби лица решава редица проблеми с разпространението на
заболявания сред населението, а също така оказват голям социален ефект.
Всички села от Община Враца са обслужват от общопрактикуващи лекари.
Работят 14 лекари, като някои от тях обслужват по 2 и повече населени места. В 4 от
селата се обслужват и от лекари по дентална медицина. В лечебните заведения се
провеждат редовно работни срещи на общо практикуващите лекари и специалисти от
различни медицински специалности по въпросите на ранна диагностика, профилактика
и комплексно лечение на социално значимите заболявания.
Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” при Община Враца участва във
всички инициативи на лечебните заведения и РЗИ-Враца във връзка с повишаване
информираността на гражданите за здравословен начин на живот, осигуряването на
качествени здравни грижи и промоция и профилактика на здравето.
Училищно и детско здравеопазване
Училищното и детско здравеопазване в община Враца осъществява една от найважните цели на обществото: Опазване здравето на децата и осигуряване на условия и
здравословна жизнена среда за тяхното правилно физическо и психическо развитие.
През периода 2007-2013 г. на територията на община Враца функционират 38
здравни кабинети в 21 общински и държавни училища и 17 ЦДГ и ОДЗ. Медицинското
обслужване в тях е осигурено от 49 медицински специалисти с образователноквалификационна степен „бакалавър“ на специалностите „фелдшер“ и „медицинска
сестра“. Основните дейности на специалистите са насочени към: осъществяване на
спешна долекарска помощ при инциденти и здравословни проблеми на децата и
учениците до пристигане на екип от ЦСМП; осигуряване на здравословна жизнена среда
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в учебните и детски заведения; превенция на болестите и промоция на здравето;
здравословно и рационално хранене; изграждане на здравни навици и повишаване на
здравната култура на подрастващите; превенция на употребата на психо-активни
вещества, алкохол и тютюнопушене; водене на активен здравословен живот чрез спорт,
туризъм и други извънкласни занимания.
За децата на възраст от 3 месеца до 3 години е създадена отлична мрежа от
Детски ясли и детски кухни и яслени групи в ОДЗ. Общата численост на работещите в
детски ясли медицински и немедицински специалисти е 83,5 щатни бройки.
През изтеклия период са открити допълнително 10 яслени групи в ЦДГ на
Община Враца и през 2013 г. техния брой е 18, разпределени в 12 ОДЗ. Численият състав
на медицинския персонал, обслужващ децата на яслена възраст е 51 медицински сестри
и акушерки.
Община Враца полага усилия за осигуряване на адекватна и съвременна
материално – техническа база, с добре оборудван сграден фонд, отговарящ на всички
нормативни изисквания за здравословна среда. Въведена е система за контрол на
качеството на храните във всяко детско заведение, за учениците е осигурено столово
хранене, отговарящо на принципите на здравословно и рационално хранене, съобразно
възрастовите изисквания.
От особена важност е профилактиката на заболявания при подрастващите, за
което Община Враца ежегодно заделя приблизително 20 000 лв. за реализиране на
профилактични програми за гръбначни изкривявания, ендокринологични заболявания –
диабет и др.
Общинска дейност ”Здравен медиатор”
Предмет: Здравният медиатор е мост между ромската общност и здравни и
социални институции. Здравният медиатор подпомага процеса на достъп в сферата на
здравеопазването и социалните услуги на хора, нуждаещи се от здравна и социална
помощ. Приоритетни дейности:
 Имунизациите на децата, според националния календар на Република
България.
 Профилактика и здравно образование на ромското население по социално
значими болести.
 Редовното внасяне на здравно- осигурителните вноски.
Ветеринарномедицински услуги и манипулации на безстопанствени животни.
Осигуреността със здравни услуги на територията на общината е добра.
Съществува дисбаланс по отношение на териториалното им разпределение и
концентрация предимно в общинския център. Ограничен е изборът на селското
население на личен лекар. Затруднен е достъпът до специализирана медицинска помощ
на населението от малките и отдалечени населени места. Неравномерно е разпределение
на практиките за първична извънболнична дентална помощ - налице са предимно в
града. Необходимо е да се подобри състоянието на материално-техническата база.
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Проблем в здравеопазването е и липсата на здравни осигуровки сред ромското
население, поради които към настоящия момент има голяма опасност от недостъпност
на здравно обслужване за представителите на малцинствените групи.
Образование11
Образованието в Община Враца има добре развита структура. В общината има 3
Начални училища, 6 Основни училища, 5 Средно – общообразователни училища, 3
Професионални гимназии, 2 Профилирани гимназии, 1 Спортно училище, 1 Помощно
училище интернат, също така и 17 Детски заведения (с 18 филиала).
Детски заведения
Броят на детските заведения намалява драстично след 2008 г. вследствие
изпълнението на Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община Враца. През
учебната 2008/2009 година мрежата от детски заведения е оптимизирана и
преобразувана при запазване на сградния фонд на всички ЦДГ и ОДЗ във Враца и
населените места в общината и създаване на филиали на ЦДГ във Враца. Броят на
детските заведения след 2008г. е постоянен, педагогическият персонал варира в малки
граници, а броя на децата бележи ръст.
Табл.22. Детски заведения, педагогически персонал, деца - брой

Показател/година

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Детски градини (Брой)

29

17

17

17

Педагогически персонал (Брой)

231

237

239

230

Деца (Брой)

2378

2443

2505

2513

Териториалното разпределение на детските заведения е показано на следващата таблица.
17-те детски заведения са разположени в общинския център гр. Враца, като техни
филиали има в 18 от общо 22 села в общината, което говори за сравнително равномерно
разпределение и добра обезпеченост с детски заведения по територията на цялата
община.
Табл. 23. Детски заведения в община Враца
Детско заведение
ОДЗ ”БРЕЗИЧКА” гр. ВРАЦА
ОДЗ ”ЗОРА” гр. ВРАЦА
ЦДГ “СЛАВЕЙЧЕ” гр. ВРАЦА
Филиали:ЦДГ с.Върбица и ЦДГ с.Косталево
ЦДГ „ЗНАМЕ НА МИРА” гр. ВРАЦА
ОДЗ ”РАДОСТ” гр. ВРАЦА
11

Брой групи и деца
Брой групи – 9, Целодневни групи-7,Яслени групи – 2
Брой деца - 218
Брой групи – 9, Целодневни групи-6, Яслени групи – 3
Брой деца - 219
Брой групи – 8, Целодневни групи–7, Яслена група – 1
Брой деца – 206,
Брой групи – 8 Целодневни групи–7 Яслена група – 2,
Брой деца – 203
Брой групи – 8 Целодневни групи-5 Яслени групи – 3,

Източник: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”

53

ЦДГ„ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА”
гр. ВРАЦА
Филиал:ЦДГ с.Тишевица
ОДЗ ”ДЕТСКИ СВЯТ” гр.ВРАЦА
Филиал: с.Згориград
ЦДГ „ЛЮЛЯК” гр. ВРАЦА
Филиали:ЦДГ с.Вировско и ЦДГ с.Мраморен
ЦДГ „ЗВЪНЧЕ” гр. ВРАЦА
Филиал: ЦДГ с.Горно Пещене
ЦДГ ”ЕВРОПЕЙЧЕТА” гр.ВРАЦА
Филиал:ЦДГ с.Девене
ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” гр. ВРАЦА
Филиали: ЦДГ кв.Бистрец и ЦДГ кв.Кулата
ЦДГ „СЛЪНЦЕ” гр. Враца
Филиал: ЦДГ с.Лиляче
ЦДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” гр.ВРАЦА
Филиали: ЦДГс.Чирен и ЦДГ с.Голямо Пещене
ЦДГ ”ЗВЕЗДИЦА” гр.ВРАЦА
Филиали:ЦДГ с.Бели извор и ЦДГ с Власатица
ЦДГ„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
гр. ВРАЦА
Филиал: ЦДГ с.Три кладенци
ЦДГ „ДЪГА” гр. ВРАЦА
Филиал: ЦДГ с.Баница
ЦДГ „ВЪЛШЕБНИЦА” гр.ВРАЦА
Филиал: ЦДГ с.Паволче
17 детски заведения: , 4 ОДЗ, 8 ЦДГ, 5 Ц Д Г с
ЯГ
брой филиали: 18 в селата + 1 в гр.Враца

Брой деца:179
Брой групи – 7 Целодневни групи–6 Яслена група – 2,
Брой деца – 170,
Брой групи – 7, Целодневни групи-5, Яслени групи - 2
, Брой деца - 150
Брой групи – 7, Целодневни групи–6 Яслена група – 1
рой деца – 145
Брой групи – 7 Целодневни групи-6 Яслена група- 2,
Брой деца – 144
Брой групи – 6, Брой деца – 155
Брой групи – 6, Брой деца – 153
Брой групи – 6, Брой деца -142
Брой групи – 6, Брой деца – 131
Брой групи – 6, Брой деца – 119
Брой групи – 5, Брой деца – 140
Брой групи – 5, Брой деца – 124
Брой групи – 5 , Брой деца – 112
Брой групи: 118, Брой деца : 2 710
Целодневни групи – 100 Яслени групи – 18

Училища
Община Враца има добре изградена мрежа от училища - 21, от които 13 средищни и
едно защитено / ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Тишевица/. Учениците могат да
продължат образованието си във филиали на висши учебни заведения. По степен на
образование, училищата в общината са разпределени както следва:
Начални училища има само в общинския център: НУ „Иван Вазов", НУ "Иванчо
Младенов" и НУ"Св.Софроний Врачански".
Основни училища има освен в гр. Враца (ОУ „Васил Левски" и ОУ „Св.Св. Кирил
и Методий")
и в селата Девене (ОУ „Св.Св.Кирил и Методий"), Тишевица
(ОУ„Св.Климент Охридски"), Баница (ОУ „Христо Ботев") и Паволче (ОУ „Христо
Ботев"). В останалите 18 населени места няма основни училища.
Средните общообразователни училища са 5 и също са концентрирани в
общинския център (СОУ „Васил Кънчов", СОУ „Козма Тричков", СОУ„Никола
Войводов", СОУ „Отец Паисий" и СОУ „Христо Ботев").
Табл. 24. Брой училища на територията на община Враца
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Учебно заведение
Начални училища
Основни училища
Средно общообразователни училища
Спортно училище
Природо-математическа гимназия
Езикова гимназия
Професионални гимназии
Помощно училище
Общо

Брой
3
6
5
1
1
1
3
1
21

На територията на община Враца и по-конкретно в гр. Враца функционира и
спортно училище (Спортно училище "Св. Климент Охридски"), езикова гимназия
(„Йоан Екзарх"), природо-математическа гимназия ("Академик Иван Ценов"), три
професионални гимназии (по строителство и архитектура, по търговия и
ресторантьорство и техническа) и едно помощно училище.
Учениците могат да продължат образованието си във филиали на висши учебни
заведения:
 Филиал на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново със
специалности /бакалавър/: Предучилищна педагогика и чужд език и
Предучилищна и начална училищна педагогика.
 Филиал на
Медицински университет – София със специалности
/бакалавър/: Медицинскa сестрa и Акушер.
За осигуряване на равен достъп до училище на учениците от закритите училища
Община Враца използва наличните преди оптимизацията 2 броя автобуси и заявените
след оптимизацията 6 автобуса от МОН и 1 от „Автобусни превози” - Враца. Мерките за
оптимизация не постигат баланс на системата по отношение на приема на ученици в
общинските училища, поради правото на родителите да избират учебното заведение и
записването на ученици от населени места в училища, които не са средищни. Това се
отразява и на пълното обхващане на учениците, които могат да се превозват с
училищните автобуси.
Дефицитите на материално-техническата база, разликите във финансирането и
поддържането на училищната и учебна среда поставя децата и учениците в крайно
различни условия на обучение и възпитание – от много добро до с изключително лошо
състояние на учебни помещения и занимални.
Община Враца е реализирала проект „Създаване и гарантиране на
висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от
образователната инфраструктура на Община Враца”. Целевите групи, към които е
насочен проекта са учениците, децата, педагогическия и непедагогическия персонал на:
СОУ „Никола Войводов” – Враца /НУ „Любен Каравелов” и ПГ „Цвета Кръстенякова”/,
НУ „Иван Вазов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Враца, СОУ „Козма
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Тричков” – Враца, СОУ „Васил Кънчов” – Враца, Езикова гимназия „Йоан Екзарх” –
Враца, Спортно училище „Св.Климент Охридски” – Враца, Природо-математическа
гимназия „Акад. Иван Ценов” – Враца, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Девене,
Целодневни детски градини № 13, № 14 и № 17 и Детска ясла № 6 – Враца.
Те обхващат общо 5735 души, от които 458 – педагогически персонал, 143 – не
педагогически персонал, 4642 – ученици и 492 – деца в детските ясли и градини.
Изпълнението на проекта има трайно въздействие върху всички, които учат и работят в
обновените и модернизирани образователни институции.
Във Врачанските училища са застъпени всички профили – хуманитарен,
чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното
обучение в региона започва още от началните училища, характерни са паралелките с
изучаване на изобразително изкуство и хореография. Чрез въвеждането на нови учебни
програми, като Програма "Стъпка по стъпка", се цели приемственост между обучението
в детските заведения и началните училища.
Разкрити са нови специализирани паралелки в основните училища. Увеличи се
възможността за избор в областта на природо-математическите науки в СОУ, ЕГ и ПМГ.
В професионалните гимназии са разкрити нови специалности, съответстващи на
съвременните условия. За по-доброто професионално ориентиране е създадена
съвместна програма на Бюрото по труда и Младежки дом - град Враца. Изостава
развитието на образованието, научната и развойната дейност и квалификацията на ИТ
кадри.
Благодарение на работата по превенция от отпадане от училище, броят на
отпадналите ученици е сравнително нисък. Във всички училища на територията на
общината е осигурен транспорт за пътуващите ученици. Въведена е и целодневна
организация на обучение и занимания, предоставена е възможност за ученическо
столово хранене с поевтиняване на храната.
В училищата активно се реализират следните Национални програми:
1. НП „Оптимизация на училищната мрежа” , мярка „Без свободен час”;
2. НП „С грижа за всеки ученик”;
3. НП „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”;
4. НП „Училището – територия на учениците” и др.
Специално внимание се отделя на интеграцията на децата с увреждания в
масовите детски градини и общообразователни училища, където им се предоставя
възможност и подкрепа за обучение и придобиване на образование.
В общинските детски градини през 2011 г. децата със СОП са 15, а в училищата–
196. За всички деца и ученици е осигурена подкрепа от ресурсни учители със
специализирана подготовка. Създадена е достъпна архитектурна среда в учебните и
детски заведения, с цел улесняване на достъпа на децата и учениците с увреждания.
На територията на Община Враца се осъществява и работа с родители. Проведени
са кампании „от врата до врата” и мотивиращи дейности с 55 родители от ромски
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произход от кв. Кулата и с. Нефела за редовно водене на децата в детската градина .
Също така и тренинг с 20 родители и 10 учители за успешна комуникация в рамките на
детската градина - ЦДГ „Българче”.12
Проведени са 2 обучения на 20 родители по проект на ОДЗ „Българче”,
финансиран от ЦОИДУЕМ. Проведени са и обучения на директори и учители за работа в
мултикултурна среда.
Младежки дейности
Ежегодно се изготвя Общински план за младежта и Отчет на общинския план за
младежта, съгласно чл. 15 и чл. 16 ал. 1 от Закона за младежта. Той се изготвя в
съответствие с приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) и
заложените стратегически цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и
кариерно развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и
качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на
социално изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежко
доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в
малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и
международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенция на
престъпността. Заложените дейности се осъществяват с помощта на Младежки дом –
Враца, Дирекция „Бюро по труда” – Враца, Български червен кръст, Неправителствени
организации работещи с младежи и др.
С Решение № 449/30.04.2013 г. на Общински съвет – Враца беше учреден
Общински консултативен съвет по въпросите за младежта със 28 члена. Той е
колективен, постоянно действащ обществено консултативен орган към Кмета на Община
Враца.
Като цяло може да се обобщи, че в община Враца сектор образование е добре
развит. Полагат се усилия за постигане на висока достъпност до образователните услуги,
предлагат се възможности за профилиране на учениците и продължаване на
образованието след завършване на училище. Основен проблем пред общината е
поддръжката на материално-техническата база. Причините за това са комплексни материално-техническа база е амортизирана, а средства, които се заделят за нейното
модернизиране и обновяване са недостатъчно. Налице е и концентрация на училищата в
общинския център.
Социални услуги
На територията на община Враца съгласно Наредбата за условията и реда за
предоставяне на социални услуги са разкрити, функционират и се предоставят два вида
социални услуги - услуги, които се предоставят в общността и в специализирани
институции.
Социални услуги, които се предоставят в общността:
Дневен център за деца и възрасти с увреждания „ Зорница” – гр. Враца
12

Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012г. – 2014 г.
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“Дневен център”, съгласно Закона за социално подпомагане е комплекс за
социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през
деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от
организация на свободното време и личните контакти. Ползватели на услугата са деца и
лица с интелектуален дефицит, със сензорни и двигателни нарушения (ДЦП, аутизъм,
множествени увреждания, синдром на Даун и др.) Капацитет му е от 60 места, като този
брой през 2011г. е увеличен от 50. Персоналът се състои от 24 щатни длъжности на
пълно работно време. Изградена е система за повишаване на квалификацията на
работещите чрез обучителни програми, тренинги, курсове. Материалната база е в много
добро състояние и разполага с модерно оборудване – сградата е санирана, има външен
асансьор и рампа за инвалидни колички.
Наблюдавано жилище – Враца
Наблюдавано жилище – Враца представлява социална услуга в общността от
резидентен тип. В наблюдаваното жилище се приемат младежи и девойки, навършили 18
години, които напускат специализирани институции, както и младежи до 25 години в
риск, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от
подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към
самостоятелен независим живот. За настанените потребители се грижи персонал от 3
щатни длъжности – директор, психолог и социален работник, от които на пълно работно
време е само социалният работник. Материалната база е в отлично състояние.
Клубове на инвалида и пенсионера
Ползвателите на услугата са възрастни и самотни хора, хора с увреждания,
разпределени в 1 клуб на инвалида и 26 клубове на пенсионера (в 21 кметства).
Персонала зает в клубовете е 26 лица, от които 21 на непълно работно време и 5 на
пълно и работно време.
Домашен социален патронаж
Дейности предлагани от ДСП са доставяне на храна; съдействие за снабдяване с
необходимите помощни средства; помощ в общуването и поддържане на социални
контакти. Характерно за услугата е мобилността до всеки дом на потребителите от гр.
Враца и селата, която се извършва с транспорт на Общинското предприятие „Социални
дейности”. Персоналът е от 20 щатни длъжности на пълно работно време. В Домашния
социален патронаж са 80 640 хранодни общо за годината, от които 1 512 хранодни са на
военноинвалидите.
Социална услуга „Личен асистент”
От 08.11.2010 г. в Община Враца изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот”
съгласно междуинституционално рамково споразумение № BG09-0603-1/03.11.2010 г.,
сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Проектът се
финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Неговата
продължителност е 49 месеца: от 08.10.2010 до 30.10.2014 г. ; за общините – партньори 47 месеца: от 08.11.2010 до 30.09.2014 г. Предстои поредно удължаване на този срок.
Съгласно разработени индивидуални планове се осъществява социалната услуга „Личен
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асистент” на 99 лица с тежка степен на увреждане, вкл.25 деца. Чрез изпълнение на
проекта Община Враца е работодател на 96 души.
Звено «Майка и бебе»
Звеното представлява социална услуга в общността – резидентен тип.
Материалната база е в много-добро общо състояние. От 01.03.2012 г. доставчик на
услугата е Община Враца. Предназначена е за бременни майки в последните месеци от
бремеността, и майки с деца от 0 - 3 години в риск. Основната цел на услугата е
превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 год. в институции. Осигурена е 24 часова
грижа и наблюдение на майките и децата. Капацитетът на Звено „ Майка и бебе” е 6
места, числеността на персонала е 5 човека.
Център за обществена подкрепа – Враца
ЦОП е създаден по Проект на програма ФАР през 2008 г., изпълняван от
„Националния център за социална рехабилитация” в партньорство с „Асоциация Враца –
2007”. От 2012г. доставчик на услугата е община Враца. Ползватели на услугата са деца
в риск и разширените им семейства. Социалните услуги предоставяни от ЦОП са
Превенция на изоставянето, Превенция на отпадане от училище, Работа с деца от
институция, Приемна грижа. Капацитет му е 50 места. Персонал се състои от 10,5
длъжности. Състоянието на материалната база е много добро.
Център за временно настаняване
Център за временно настаняване е разкрит съгласно чл. 27 от Решение № 390 от
26.03.2013г. на Общински Съвет – Враца. Той е комплекс от социални услуги,
финансиран чрез общинския бюджет с капацитет 10 места. Предоставя услуги в
общността, извън обичайната среда, на бездомни лица в неравностойно положение от
цялата страна над 18 годишна възраст, насочени към задоволяване на ежедневните им
потребности.
Проект „И аз имам семейство”
Проект „И аз имам семейство” се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова
помощ: „Приеми ме” с продължителност до 31.05.2014 г., финансирана от ОП „РЧР”.
Проведен е конкурс за избор на социални работници и сформиран екип за управление на
проекта. Социалните работници, реализиращи дейностите по набиране, оценяване и
обучение на кандидати за приемни родители са преминали специален курс на обучение.
Приемната грижа е нова социална услуга в общността, реализирана за първи път от
Община Враца, която предстои да премине на делегиран бюджет.
Дневен център и Защитено жилище за лица с психични и физически увреждания
От 01.12.2013 г. в Община Враца успешно функционират две новосъздадени
социални услуги за лица с психични и физически увреждания. Защитеното жилище с
Дневният център предоставят комплекс от социални услуги, насочени към създаване на
условия за цялостно обслужване на потребителите чрез задоволяване на техните
ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности.
В рамките на Защитеното жилище и Дневния център потребителите на социалните
услуги според своите индивидуални възможности и лични предпочитания ежедневно са
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организирани с различни дейности (готварство, хигиена, битов труд, занимателна
трудотерапия). Дейността на Защитеното жилище е форма на социална услуга, в която
лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от екип професионалисти:
психолог, трудотерапевт, арттерапевт, социален работник и медицинска сестра.
Капацитета е 10 бр. лица с психични разстройства, физически увреждания и умствена
изостаналост. Дневният център за възрастни с увреждания създава условия за цялостно
обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване
на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребност, както и
организация на свободното време и личните контакти. Капацитета на услугата е 10 бр.
лица. От месец Декември 2014 г. услугите преминават на делегиран бюджет.
Проект „Шанс за деца и младежи от дома”
Проект „Шанс за деца и младежи от дома” е по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2 –
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, финансирана с
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговата основна цел е
реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с
увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социални услуги
от резидентен тип – Защитено жилище и три Центъра за настаняване от семеен тип.
Капацитетът на Защитеното жилище е 8 потребители, а на всеки от трите Центрове - 14
потребители (12 деца и младежи от специализирани институции и допълнителни 2 места
за настаняване на деца и младежи от общността по спешност). Услугите ще се
предоставят на територията на град Враца, но ще обхващат потребители от цялата страна
в съответствие с Националната карта на резидентните услуги и Националната карта на
съпътстващите услуги. Продължителността на проектните дейности е 18 месеца – от
01.05.2014 г. до 31.12.2015 г., като самите услуги ще се предоставят 12 месеца. За да се
осигури тяхната устойчивост след приключване на проекта, ще се предприемат
действия те да станат делегирана държавна дейност.
Специализирани институции
Дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров” - гр. Враца
В дома се настаняват деца от 7 до 18 години или до завършване на средно
образование, но не повече от 20 годишна възраст. Капацитет на дома – 75 деца.
Основните дейности и услуги, които предлага ДДЛРГ са: постоянна дневна грижа;
консултиране; рехабилитация; музико и арт терапия; информиране и обучение; групова
работа и др. Всички деца посещават учебни заведения и са обезпечени с лични лекари и
стоматолози. През 2008 година е открито и Защитено пространство. Сградният фонд е
ремонтиран изцяло.
Дом за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) – гр. Враца
Домът осигурява лечение и отглеждане на деца от 0 до 3 години в риск и
нуждаещи се от продължително наблюдение и лечение на хронични заболявания и
увреждания. Капацитет му към 2014 г. е 80 места.
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Три кладенци
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Специализираната институция предоставя всички услуги, свързани с
ежедневието: хранене; подпомагане на лицата при извършване на личния тоалет; пране;
гладене; ежедневно участие в трудова дейност; занимание по интереси; свободни и
спортни занимания и състезания; наличие на образователни и обучителни програми;
осигурен достъп до информация; развлекателни участия; екскурзии, лагери и
др.Материалната база е в добро състояние, снабдена с необходимото оборудване.
Капацитет – 41 места. Домът разполага със собствен 15 местен автобус.
Дом за стари хора „Зора” гр. Враца
В дома се настаняват лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, съгласно КСО, включително и на онези от тях, които имат
процент намалена трудоспособност, установен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитетът му е
50 места. Персоналът наброява 22 щатни длъжности. Състоянието на материалната база
е отлично.
Съгласно чл. 19 ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 4 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, екип сформиран със
Заповед на Кмета на Община Враца, изготвя План за развитие на социалните услуги в
Община Враца и Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Враца.
Разкрити нови социални услуги
С решение на Общински съвет № 85 (Протокол №7 от 20.02.2012 г.) в бюджета на
Община Враца бяха отпуснати 48 500 лв. за разкриване на „Център за социална
рехабилитация и интеграция” – общинска дейност, с цел осигуряване устойчивост на
проект реализиран от СНЦ „Опора БГ” и в изпълнение на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2011-2015 г. Социалната услуга предоставя помощ и
подкрепа на лица в неравностойно положение от уязвими рискови рупи и общности с
капацитет 25 места.
С Решение на Общински съвет №85 (Протокол №7) от 20.02.2012г. се утвърждава
фонд в размер на 60 000 лв. за еднократно подпомагане с целева финансова помощ от
100 лв. за новородено дете, жител на Община Враца и по 150 лв. за новородени
близнаци, жители на Община Враца За периода 01.01.2012г. - 13.11.2012г. са
изразходвани 52 950 лв. Всички постъпили заявления и преписки за отпускане на
еднократна финансова помощ и всички преписки свързани с опрощаване на
несъбираеми държавни вземания се обработват от Дирекцията.
С Решение на Общински съвет №150/24.04.2012г. бе утвърден Обществен съвет
за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и
упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване. Към отчетния
период е проведено едно заседание.
Общински социални предприятия
На територията на община Враца развиват дейността си и две общински социални
предприятия:
Общинско предприятие „Социални дейности”
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Общинското предприятие е с дейност, предоставяне на социални и кетъринг услуги
на физически и юридически лица на територията на община Враца.
Общинско предприятие „Обредни дейности”
Общинското предприятието развива дейности, свързани с радостните семейни
обреди, празници и церемонии, както и с тъжните семейни обреди и церемонии.
Младежки дом Враца
Младежки дом е с предназначение, развитие и изява на творческите способности на
младите хора за разпространение на култура и смислен духовен живот.
Като цяло материално – техническата база, предоставяща социални услуги на
територията на община Враца е в сравнително добро състояние. Проблем пред сектора е,
че предлаганите социални услуги в общността не покриват реалните потребности и не
обхващат всички рискови групи - развитите услуги в общината са насочени предимно
към една конкретна рискова група и не обхващат останалите нуждаещи се, живеещи на
същата територия. Броят на специализираните институции е малък и в някои от тях
местата са недостатъчни за посрещането на потребностите на ползвателите. Услугите за
превенция на рискови групи деца също са ограничени. Недостатъчната е квалификация
на персонала в системата на социалните услуги, най-вече в малките населени места от
общината.
Култура13
Културните институти в Община Враца са Драматично-куклен театър, Регионална
библиотека “Христо Ботев”, Държавната филхармония, Регионален исторически музей с
художествена галерия, както и 21 читалища на територията на Общината.
Драматично-куклен театър
Драматично-кукленият театър е домакин на ежегоден Международен и
национален фестивал на малките театрални форми, който се провежда в периода 16-21
май. Фестивалът на малките театрални форми във Враца е най-старият театрален
фестивал в България. От 2011 година се ежегодно в рамките на фестивала се провежда и
фестивал на НЕТА /New Europen Theatre Action /.
Театърът поддържа в репертоарния си афиш над 30 постановки - 17 за драматичен
театър и 15 за куклен. Разполага с театрална зала със 740 места, камерна зала със 100
места, както и куклена зала с 80 места.
Сезон 2012/2013 е изключително ползотворен за ДКТ - редица участия във
фестивали и получени награди в Румъния, Сърбия, Македония, Албания. Показателите
на ДКТ по отношение на брой представления и брой зрители се увеличават всяка година,
което е видно и от представената таблица*:
Табл. 25. Брой представления и зрители в ДКТ, Източник: ДКТ Враца, МК

13

Източник: Общинска администрация Враца

62

Показатели

2012 год. към 30.06.12
2012 год.
2013 год. към 30.06.12 г.

Брой
представления
151
278
165

В
турне

38

Брой
зрители

Приход от
билети

Нови
постановки

81 155 лв.
156 167 лв.
98 792 лв.

18880
37370
23502

2
5
2

От всички посочени данни може да се направи извод, че ДКТ не само има
потенциал за развитие като културна институция, но и като фактор за развитие на
фестивален туризъм.
Регионална библиотека "Христо Ботев" - Библиотечният й фонд включва 245 876
библиотечни документи; Разполага със 17 автоматизирани работни места и 11
автоматизирани читателски места в обслужващите отдели и в компютърната зала.
Библиотеката е с регионални функции за Врачанска област. Библиотеката има и
издателска дейност. През последните години все повече се утвърждава като
информационен център.
Държавна филхармония – „Симфониета Враца“ води началото си от времето на
1909 година, когато е основано Музикалното общество “Орфей”, което изнася
множество концерти и спектакли със симфонична, оперна и оперетна музика.
Оркестърът има в състава си 38 професионални музиканти и 8 издадени CD.
В репертоара на Симфониета Враца има произведения от всички стилове и
жанрове.
Проблем в дейността на институцията е нейното преобразуване от Държавна
филхармония в Симфониета, което не само намали броя на заетите музиканти от 52 на
38, но и не дава възможност за пълноценно музициране. Симфониета Враца наема
допълнително оркестранти, необходими за осъществяване на концертите. Симфониета
Враца няма собствена зала и използва концертната зала на Община Враца, което
понякога създава проблеми и на двете страни.
Въпреки посочените проблеми, Симфониета Враца успява да задържи интереса на
публиката си.
Табл. 26. Данни за брой представления и зрители в Симфоната „Враца“, Източник: официален сайт
на МК
Период
Брой
Брой зрители
Приход от
изнесени
билети в лева
концерти
2006 год.

74

15 429

39 895 лв.

2007 год.

67

18 055

49 019 лв.

2008 год.

47

14 764

60 514 лв.

2009 год.

37

5841

6 890 лв.

2010 год.

57

5382

10 418 лв.

2011 год.

60

6791

19 075 лв.
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2012 год.към 30.06.12

25

3 738

11951лв.

2012 год.

41

7 362

26 395 лв.

2013 год. към 30.06.12 г.

29

4362'

12 853 лв.

Анализирайки статистическите данни от таблицата може да кажем, че има
известен спад в броя на публиката и изнесените концерти. С въвеждане на нова методика
за определяне на средствата по чл. 23 а от Закона за закрила и развитие на културата за
2013 година на държавните културните институти в областта на сценичните изкуства,
билетите от учебно-образователните концерти не могат да надвишават 30% от общия
брой, което намалява и общия брой продадени билети и концерти. Симфониета Враца
работи активно с учебните заведения с цел привличане на нова публика чрез подобни
образователни концерти.
Голям е интереса към концертите на Симфониета Враца, провеждани в пещерата
„Леденика” и може би усилията трябва да се насочат в тази посока- да има концерти с
фиксирани дати, които могат да бъдат посетени от повече туристи.
Регионалният исторически музей с художествена галерия - Като професионален
институт съществува от 1953 год. Тук могат да се видят експозициите на едни от найкрасивите и най-древните тракийски съкровища – от Могиланската могила и
Рогозенското съкровище, състоящо се от 165 сребърни позлатени съда - вази, фиали и
чаши. В РИМХГ е изложен и последният намерен от врачанските археолози експонат –
скелет на жена на 9 хиляди години. Музеят има лапидариум и Етнографсковъзрожденски комплекс, разполагащ със самостоятелни сгради (Възнесенското училище,
Хаджийската къща, къщата Иван Замбин, шапрона с транспортни средства,
занаятчийски работилници и църквата „Свето Възнесение”).
В централната сграда са разположени следните експозиции: Зала "Археология",
Зала "Тракийски съкровища", Зала "Рогозенско съкровище", Зала "История на България
XV-XIX в.", "Ботева зала", Зала "Нова история", Зала "Носители на Международна
Ботевска награда", Зала "Каменна дъга", ХГ "Иван Фунев", Лапидариум.
Читалища
На територията на община Враца функционират 21 читалища, три от които в
общинския център гр. Враца. През 2012 г. е учредено ново читалище в с. Оходен.
Табл. 27. Читалища в община Враца

Населено място
гр. Враца

Читалище
НЧ”Развитие-1869”

Художествени колективи
Школи
АНПТ „Вратица”
Детска танцова школа
Хор „Орфей”
Квартет „Лотос”
Духов оркестър
Школи: Музикална
Езикова

64

Танцова /народни
Балетна
Женска певческа група
Школа по-компютри

танци/

с. Лиляче

НЧ”Просвета-1927-Лиляче”

с. Паволче

НЧ “Фар 1930”

с. Върбица

НЧ„Пробуда -1927

с. Голямо
Пещене

НЧ “Пробуда-1926”

с. Девене
с. Горно
Пещене

НЧ”Съзнание”
НЧ”Селска пробуда-1925”

с. Баница

НЧ„Светлина-1910”

с. Бели извор

НЧ„Бъдеще-1926”

с. Косталево

НЧ „Отец Паисий-1926”

с. Вировско

НЧ„Просвета1927”
НЧ„Огнище ”

Женска певческа група
Духов оркестър
Женски народен хор
Младежка танцова формация
Детска работилница за:
сувенири и ястия
Коледарска группа
Лазарска група

НЧ“Пробуждане-1906”
Ул.Дружба -№8

Женска фолклорна певческа
група
Група за стари градски песни

с. Челопек

с. Чирен

Женска певческа група
Лазарска група
Коледарска група
Фолклорна група за песни , танци и обичаи;
/две възрастови групи/
Клубове по :
-бродерия
-готварство
-лятна читалня
-компютри
Фолклорна група за народни песни
Духов оркестър
Женска певческа група
Фолклорна група за народни песни, танци и
обичаи
Младежка група за изворен фолклор
Фолклорна група за песни и обичаи
Индивидуални
изпълнители на хумор.
Детски танцов състав
Женска вокална група
„Брейк” -група
”Арт” клуб
Клуб приятели на книгата
Фолклорна група за местни песни, танци и
обичаи
Клуб по готварство
Клуб по рисуване
Женска певческа группа
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с. Тишевица

НЧ„Пробуда- 1907”

с. Мраморен

НЧ„Милин камък-1927”

с. Три Кладенци

НЧ”Отец Паисий-1927”

с. Згориград

НЧ”Пробуда-1926”

кв. Бистрец

НЧ”Пробуда 1931”

с. Нефела

НЧ“Св.Св.Кирил и Методий2007”
НЧ”Отец Паисий -2008”

кв. Кулата

„ Арт – ателие”
- сувинири
-мартеници
-картички
Клуб по
компютри
Смесена певчиска фолклорна група
Детска група за
лазарски песни и танци
Детски танцов състав
„Росна китка”
Смесена група за народни песни
Група за стари градски песни
Мъжка вокална група
Група „Ромски
Ритми”
Женска певческа група
Детска фолк.група
-Лазарска
-Коледарска
Детски танцов състав
Женски народен хор
Коледарска група
Лазарска група
Арт-клуб
Танцов състав
”30 +”
Детска Фолклорна група
ФГ„Магьосници”
Лазарска група
Коледарска група
Смесена певческа група
Детска фолклорна група.
Женска певческа група
ВИС

с. Оходен
Табл. 27. Читалища в община Враца

В читалищата се развива разнообразна културна дейност. Активно се развива
дейността на любителските състави в различни области- песенни, танцови, запазване на
традиционната обредност, артистични работилници и творчески формации.
В читалищата се развива и библиотечна дейност. През 2012 година е проведено
обучение на 8 читалищни секретар-библиотекари по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” – „Аз мога повече“. През 2012 година се проведе и надграждащо се
обучение за библиотекарите спечелили проект по “Глобални библиотеки”. Това са
библиотекарите от читалищата в Чирен, Враца, Паволче, Згориград, Три кладенци,
Баница и Мраморен.
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Състоянието на материално – техническата база в читалищата има нужда от
подобряване и реновиране. Необходими са средства за създаване на оптимални условия
за работа и занимания в читалищата.
Мемориален комплекс “Ботев път” - Разположен на територията на шест общини
- Враца, Козлодуй, Мизия, Бяла Слатина, Борован и Мездра. Идеята за очертаване на
Ботевия път от Козлодуй до Околчица с трайни дървесни насаждения се ражда още през
1936 г. Официалното изграждане на алеята - паметник от Козлодуйския бряг до лобното
място на Христо Ботев във Врачанския балкан е поставено на 27.05.1958 год. с
Постановление на Министерския съвет.
Обявен е за групов исторически паметник на културата от национално значение.
Представлява сложно съчетание от Ботева алея, паметници, паметни знаци, веществени
следи и други.
Църкви и манастири
В община Враца има 24 църкви и параклиси. В град Враца църквите са шестчетири в централната част на града, една в Стария гробищен парк и най- новата църква
„Св. Мина” в ж.к. „Дъбника”. Четирите големи църкви във Враца, гледани от високо
образуват кръст, който се пресича над родната къща на ботевия четник Стефанаки Савов
- в долния край на площад “Христо Ботев”. В горния край на кръста е църквата “Свети
Николай”, левият край е за Възнесенската църква, десния за храм “Свети Царей”, а на
долния край на кръста е митрополитската църква “Свети Апостоли”.
Общината разполага с богат културен календар. Честват се редица празници и
фестивали.
1) Най - известното културно събитие е честването на Ботевите дни. Те са
посветени на подвига на Христо Ботев и неговата чета и от 2004 година се провеждат
под патронажа на Президента на Република България.
2) Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет” - Провежда се от 28
април до 1 май всяка година с участници международни танцови колективи.
3) Празник на старата градска песен “Мара Врачанка” - стари градски песни от
цяла България.
4) Национален фестивал на малките театрални форми - Организира се от
Министерството на културата, Община Враца и Драматично-куклен театър - Враца.
Провежда се всяка година в средата на м. май.
5) Младежки музикален форум и форум на младия слушател - организира се от
Община Враца и Врачанска филхармония всяка година през месеците октомври и
ноември;
6) Национален конкурс за млади изпълнители “Дико Илиев” - - предоставя
възможност на учениците от средните общообразователни училища с профилирано
обучение по музика и хореография за творческа изява и популяризиране на българското
музикално и танцово изкуство, както и в памет на големия български музикант и
композитор Дико Илиев. Провежда се през две години.
7) Пролетен фолклорен празник – Провежда се от читалищата на Община Враца;
изява на самодейните състави;
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8) Международен младежки театрален фестивал “ВРЕМЕ” - Създаден през 1987
година от Театрална група “ТЕМП” и Младежки дом – Враца със съдействието на
Община Враца. От І-то до ІV-то си издание Фестивалът е само с български групи. 1991
година на сесия на Община Враца се взима решение за ежегодно провеждане на ММТФ
“ВРЕМЕ”, а впоследствие на всеки две години. От V си издание /1992 год./ фестивалът е
международен и се организира с приятелската помощ на Българската асоциация на
аматьорските театри БААТ - официален представител на AITA/IATA за България и СЕС
- европейски център на AITA/IATA. В международните издания на Фестивала взимат
участие ежегодно над 10 чуждестранни групи и над 5 български групи.
9) Празник на баницата. Провежда се през м. май в с. Баница, където среща си
дават най-добрите майстори на баници от селото и общината.
Като цяло може да се обобщи, че многообразието от културни институции и
културни събития в община Враца предопределя добре развита културна дейност и богат
културен живот на населението. Все пак, сред основните проблеми в сферата на
културата, остава необходимостта от още дейности за подобряване състоянието на
материално-техническата база на културната инфраструктура.
Спорт14
На територията на община Враца развиват дейността си 41 спортни клуба в
разнообразни направления: футбол, борба, спортна стрелба, волейбол, баскетбол,
плуване, таекуондо, джудо, карате и кик бокс, тенис на корт, тенис на маса, лека
атлетика, водна топка, воден слалом, културизъм, автомобилни спортове, спортни танци,
художествена гимнастика, шахмат, екстремни спортове, делтапланеризъм, спелеология,
пещерно дело, алпинизъм, ориентиране, колоездене.
1. ОФК „Ботев” – футбол
2. СК „Ботев – 93” – борба
3. СК „Ботев” – спортна стрелба
4. СК „Ботев” – волейбол
5. СК „Ботев” – баскетбол
6. СКПС „Ботев 2000” – плуване
7. СК „Кум Рьонг” - таекуондо
8. СКТМ – тенис на маса
9. АК „Елит” – лека атлетика
10. СК „Ботев” – водна топка
11. КПС „Ботев” – плуване и водна топка
12. СК „Моделизъм” – автомобилни спортове
13. Клуб по спортни танци „Харизма” – спортни танци
14. СКТ „Ритъм” – художествена гимнастика
15. Клуб по спортни танци „Ритъм” – спортни танци
16. АК „Павел Павлов” – лека атлетика
17. СК „Ботев 2000” – футбол – жени
18. АК „Ботев” – лека атлетика
19. КПС „Здраве” – плуване
14

http://www.vratza.bg
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
40.
41.

СК „Ипон” – джудо
СК „Когур” – таекуондо
СК „Арис 2000” – карате и кик бокс
Клуб по екстремни спортове "Вратица"
СК „Сатори” – карате
СК „Враца – рейсинг” – картинг
СК „Сакура” – карате
СК „Ботев – 92” тенис на корт
СК „Враца” – шахмат
СК „Басай” – карате
СК „Околчица” – делтапланеризъм
АК „Светла Димитрова” – лека атлетика
Клуб по воден слалом „Скакля” – воден слалом
СК „Спартак” МВР – карате
СК „Стрешеро” – спелеология, пещерно дело, алпинизъм, туризъм
СК „Империал” – културизъм
ТД „Веслец”
СК „Олимпиец”
УСК "Враца-2004"
СК по ориентиране "Леденика"
Велоклуб "Герак" - Враца
Баскетболен клуб "Ботев 2012" - Враца

Спортните съоръжения включват футболен стадион („Христо Ботев“), плувни
басейни (закрит и открит), картинг писта и писта за автомоделизъм, спортни зали,
стрелбища, тенис комплекс и ски писти в местността „Пършевица“. В гр. Враца има и
спортно училище. В района на Вратцата се намира внушителния и красив скален масив един от най- популярните обекти за алпинистите в страната ни - място за провеждане на
национални и международни състезания по алпинизъм. На връх Околчица има изградени
две рампи за делта и парапланеристи.
По отношение на материално – техническата база са необходими мерки насочени
към подобряване на състоянието и модернизиране на съоръженията, особено в
училищата.
Голямото разнообразие от спортни клубове е предпоставка за редовни спортни
прояви и въвличане на младите хора да развиват активна спортна дейност. Приоритетите
на общината с областта на спорта са насочени към създаване на подходящи условия за
спортуване сред подрастващите, утвърждаване на спорта в бита на хората, както и за
създаване на спортни занимания за инвалиди.

VI. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
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Географската характеристика и пространственото развитие на селищната
структура в Община Враца, разположена в западната част на Дунавската равнина, както
и по долините на реките са предпоставката за заселване на различни цивилизации по
територията още от древността. Културното наследство е резултат от напластяване на
отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на
мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване. През териториалния обхват на община Враца преминава обособен
културен коридор по направлението на общоевропейския транспортен коридор № 4.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото развитие на територията ще бъде ориентирано
към културното наследство в общината и природните и културни ландшафти, които
изразяват регионална специфика. Това са факторите, които имат водеща роля в
устройството на територията и регионалното развитие.
Този подход в пространственото развитие е отправна точка и при
пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното културно
наследство на България, които се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с
качеството на живот. Отчита се и промененото отношение към културните ценности и
разширяване на пространствения обхват на културното наследство – от единичната
ценност до ансамбъл с неговото обкръжение и цялостната градска и/или природна среда,
в която е ситуиран, от интериора на сградата и нейната конструкция до характерния
пейзаж, от културните коридори/маршрути до подводните културни ценности.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и видово
многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики чрез
консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Взаимодействието на природата и човека е формирало многобройни културни
пейзажи в общината. Културното наследство обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят
историческа памет и национална идентичност. На територията на общината са налични
културни ценности - материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и
дейност, които са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и
обществото в региона. Културното наследство в община Враца е представено от
археологически, исторически, художествени, архитектурно-строителни, както и от
природните ценности, народните традиции и културните обичаи.
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Те дава възможност за изграждане на сътрудничество със съседните общини и
формиране на зони за туризъм и рекреация, които в съчетание с народните традиции и
културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна културна среда.

Фиг. 10. Местоположение на недвижимите културни ценности в териториалния обхват на
община Враца.
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В община Враца са идентифицирани 223 археологически, исторически, художествени и
архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности, разгледани
по населени места в анализа на община Враца. Недвижимите културни ценности с
категория „национално значение“ са 12, което е два пъти над средното за общините в
България.
В териториалната структура на община Враца се наблюдава концентрация на
недвижими културни ценности в град Враца и селата – Оходен, Баница и Паволче като в
тях се намират и обектите с категория „национално значение“ /фиг.10/.
Недвижимите културни ценности в общината свидетелстват за историята, бита и
културното развитие на местното население.
Град Враца
В териториалните граници на града са налични над 147 НКЦ, като 8 от тях са с
категория „национално значение“. Културното наследство е концентрирано в
историческия център, като там са разположени и основните културни институции в
общината.
Недвижими културни ценности с категория „национално значение“:
 Средновековна крепост, в местност Вратцата, 2 км, южно, архитектурностроителен от Античността и Средновековието;
 Къща на Велислав Драмов – исторически;
 Родната къща на Никола Войводов – исторически;
 Родната къща на Димитраки Хаджитошев – исторически;
 Лобно място на Христо Ботев, югоизточен склон на Камарата над падината
Йолковица – исторически;
 Кулата на Мешчиите, т. нар. Часовникова кула, 17-18в., центъра на града архитектурно-строителен;
 Матеев геран, Попово ханче, Милин камък, лобно място на Давид Тодоров,
Ботева поляна „Веслец”, връх „Околчица”, падината „Йолковица” лобно място
на Христо Ботев - групов исторически.
 Стенописите в пещерата в близост до кв. Бистрец /с. Бистрец/.
Село Баница
В него са налични са 10 НКЦ като 2 с категория „национално значение“:
 Място на сражение, м. Милин камък, 5 км, западно – исторически;
 Праисторическа крепост, вр. Милин камък, 4км, югозападно - архитектурностроителен от Античността и Средновековието.
В териториалния обхват на община Враца са налични още две недвижими
културни ценности с категория „национално значение“ в селата – Оходен и Паволче:
 Праисторическа крепост Градището, Однянско кале, 2км, западно архитектурно-строителен от Античността и Средновековието;
 Място на сражение и паметник на Христо Ботев и четата му - Врачански
балкан, в. Околчица, 4 км, западно – исторически.
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Врачанският регион е богат на културно-исторически обекти. Освен тях
културното наследство на общината включва още поредица от култови сгради и места
(църкви, манастири, оброчни места, архитектурни обекти като сгради на училища и
читалища.
Културното наследство в общината се допълва и от природните туристически
ресурси, които са представени от ПП “Врачански Балкан“, резерват „Врачански карст“,
в. Околчица, ПЗ „Леденика“, „Вратцата“, „Понора“, „Божите мостове“, ЗМ „Веждата“,
„Речка“, „Вола“, Боров камък“, а антропогенните – от туристическия комплекс
„Околчица“, паметника на Христо Ботев, кулите крепости Куртпашовци /XVIIIв./ и
Межчиите /XVII в./, архитектурно-скулптурния пантеон „Алея на славата и
признателност“, къщата на Димитраки Хаджитошев, исторически музей, комплекса
„Софроний Врачански“, църквата „Св. Възнесение“, Бистрецкия манастир и др.
Богатата духова и материална култура на населението е представена в
експозициите на Регионалния исторически музей – Враца. В областта на културноисторическото наследство и музейното дело продължава работата за съхраняване и
опазване на музейните културни ценности. В общината има и запазени образци на
врачанската архитектура.
Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са
читалищата, които организират дейността на различни школи (изкуства, спорт и др.) и
провеждат културни дейности – традиционни празници, самодейни театрални
постановки, фестивали и др.
Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните
традиции и културните обичаи. Културният календар на общината е представен от
активен културен живот. Културните институции са основни структури, които
съхраняват фолклорното богатство.
Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в
устойчивото и балансирано развитие. Културното наследство е фактор изграждащ
позитивни партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на
урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните дейности носещи
идентичността на региона /културното и природно наследство, историческата памет/ и
социално-икономически дейности в новите урбанизираните територии. Водеща роля в
съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората.
Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето
на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на
общината придава ново значение и го представя като ресурс за социално-икономическо
развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс,
който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на вложените в него
инвестиции. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя
културното наследството на националния и международния пазар, също така създаване
на информационна система на културно-историческите ресурси и иновативни форми за
популяризирането му. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство
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в туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните
ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата
културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община и възможност за
балансирано и устойчиво развитие.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който е документа за опазване на културното наследство в
Република България. Необходимо е да бъде актуализиран списъка с недвижими
културни ценности и включването на нови обекти притежаващи научна и културна
стойност. При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента на
съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да бъде
изготвена оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се проследи
мястото и значението им в съвременната среда. До колко обектите са част от
съвременната обществена и културна област /среда/, които обогатяват средата и
обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен
потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната
култура на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите,
до каква степен обектите позволява възстановяване на оригиналните или организиране
на нови функции. Трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел
включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
Необходимо е създаване и прилагане на специфични правила и нормативи към
ОУПО Враца за опазване и съхранение на недвижимите културни ценности, характерния
облик на селищната структура и идентичността на общината и региона.
Освен ЗКН на Република България анализа се базира на Националната стратегия
за регионално развитие, Национална концепция за пространствено развитие,
Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа, Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура /ЮНЕСКО/, Международния
комитет за паметници на културата и забележителни места /ИКОМОС/ и Венецианската
харта за консервация и реставрация на паметници и забележителни места. Всички те
имат за цел да задават общи принципи и методи за опазване на културното наследство на
света, да обособят културни маршрути в Европа и България, които следват
традиционните пътища свързващи отделните исторически места и зачитане на
културното наследство на всеки един народ и държава осигуряващи движение и обмен
между тях.
Реализацията на стратегическите цели и приоритети заложени в сферата на
културното наследство се подпомагат от Оперативната програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. с приоритетни оси заложени в документа – Устойчиво и интегрирано
градско развитие и Регионален туризъм. Първата ос включва Опазване, популяризиране
и развитие на културното и природно наследство със специфична цел Насърчаване на
насърчаване на културния живот в градовете. Втората ос включва консервация,
опазване, популяризиране и развитие на природно културното наследство със
специфични цели Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране
и развитие на културното и природно наследство и Насърчаване на местния
икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите.
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VII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА15
Водоснабдителна и канализационна мрежи
Водоизточниците на територията на община Враца са 36, в т.ч. 29 каптажа, един
шахтов кладенец и 6 тръбни кладенеца. Каптираните извори, които се използват за
питейно-битово водоснабдяване на селата от общината и гр.Враца, са четиринадесет с
дебит от 110-450 л/сек. Язовир „Среченска бара”, разположен в община Монтана между
селата Бързия и Слатина е с обем 16,5 млн. м3 и захранва двадесет и две селища в
областите Враца и Монтана. В с. Баница има минерален извор, чиито води се използват
за пиене и водни процедури в банята в селото.
„ВиК” ООД Враца е дружество за водоснабдяване и канализация, в което
собствеността е разпределена между държавата - 51% и общините - 49%, от които
Община Враца е собственик на 20% от дяловото участие. Водопроводната мрежа,
изградена на територията на община Враца е:
 Външна - с дължина 258 км, от която за водоподаване за гр.Враца се използват
121 км;
 Вътрешна - с обща дължина 396 км, от които само за гр.Враца – 154 км.
Канализационната мрежа в гр.Враца за отпадни битова и повърхността води е с
обща дължина 92 км.
В гр.Враца има изградена и действаща Пречиствателна станция за отпадни води
(ПСОВ), въведена в експлоатация през 1982 г. Голяма част от съоръженията са
амортизирани, с намалена ефективност и съответно изменение на изходните параметри
на отпадъчните води, постъпващи от канализационната мрежа на града.
През 2010 г. започна реализацията на „Интегриран проект за воден цикъл на град
Враца”, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република
България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.”, Приоритетна ос 1.
Общата стойност на проекта е 136 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ е
123 млн. лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 99
млн. лв., съфинансирането от държавния бюджет е 24 млн. лв., а от Община Враца
(външен заем) е съответно 12 млн. лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ
влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Началото на проекта е
15.01.2010 год. - край на реализацията - 15.01.2016 год. Община Враца е бенефициент, а
„ВиК“ ООД гр. Враца - асоцииран партньор. Целта на проекта е чрез подобрения в
отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна
програма да се подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Враца.
Основните дейности по проекта са:
 Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м от водоснабдителната мрежа,
в която има много течове;
 Реконструкция и рехабилитация на 8 057 м от съществуващите главни
колектори на град Враца;
 Реконструкция и рехабилитация на 13 112 м от второстепенната
канализационни мрежа на град Враца;
 Удължаване на колекторната мрежа с 25 459 м в два от кварталите на града
15
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- Бистрещ и Кулата и улици в град Враца;
 Проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от хидровъзел
Среченска бара до гр. Враца, с дължина 33 312 м.;
 Пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води с ново
механично и електро оборудване и строителство за обновяване и
изграждане на нови постройки, за да работи тя в съответствие с
европейските и български изисквания по отношение на околната среда;
 Доставка на оборудване за пречиствателната станция.
Приоритетите на „ВиК” ООД Враца, предложени за развитие на
водоснабдителната система са установени при комплексен анализ на състоянието на
водоснабдителната система и бъдещи приоритетни инвестиции. Разработен е набор от
инвестиционни възможности с цел анализиране на различни алтернативи за развитие и
избор на оптималната. Основните цели при определяне на инвестиционните
възможности, в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на
водния сектор са:
 Да осигурят достатъчен резервен капацитет на водоизточниците, за постигане на
стандартно ниво на водоснабдителните услуги. Това включва съображения като
ръст на населението и индустриален растеж при балансирано и реалистично
оптимизиране на производителността на ВС и изменението на климата;
 Да изпълнят изискванията, произтичащи от Закона за водите;
 Да вземат предвид текущото състояние на водоснабдителните системи,
настоящата стратегия и политика за намаляване на общите загуби на вода,
необходимостта от намаляване на течовете, енергийна ефективност при
използването, недостига на водни източници и др. и да предложат мерки за
създаване на условия за оптимизация на ВС, а именно осигуряване на
икономически и екологично балансирана енергийна ефективност и оптимално
ниво на течове и на общи загуби на вода в системата чрез реконструкция на
помпени станции, тръбопроводи,прилагане на измервателни устройства,
управление на налягането и др.
Едно от основните предизвикателства, пред които са изправени ВиК дружествата
в Западна България, е свързано с високото ниво на загубите на вода във
водоразпределителните мрежи. Ако, голяма част от доставената вода е изгубена,
значително се затруднява посрещането на потребителските нужди. Тъй като тази вода не
носи никакви приходи, тежките загуби, също така, затрудняват поддържането на
разумни и приемливи нива на тарифите за вода, а високите оперативни разходи
възпрепятстват инвестирането. Високите нива на общи загуби на вода обикновено
изискват висока производителност на водоизточниците, използване на лошокачествени
водоизточници, а за много населени места и ограничения във водоподаването. Когато
размерът на общите загуби на вода превишава едно разумно ниво, се губи пречистена
вода. Разходите за събиране, пречистване и разпределение се увеличават, продажбите на
вода спадат и често биват насърчавани програми със значителни капиталови разходи, в
отговор на все по-нарастващото водопотребление. Това е ясен пример за комплексна
ситуация, която изисква интегриран подход към балансирано водоползване в
дългосрочен план.

76

Намаляването на физическите загуби ще помогне не само за отлагане на
капиталовите инвестиции за разработването на нови водоизточници, но и за намаляване
на сметките за електроенергия на ВиК дружеството. Всички тези причини биха
увеличили значително достъпността на такива инвестиции.
Промишлено водоснабдяване
Водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от местни
водоизточници, от яз.”Дъбника” и от главната водопроводна мрежа. Около 35% от
подадената вода с питейни качества се използва за промишлени нужди. Отпадните води
се заустват в по-голямата си част в канализационната система на града, като само малка
част от промишлените предприятия осъществяват заустване в канализационната мрежа
на населеното място след локално пречиствателно съоръжение.
Хидротехнически съоръжения
На територията на община Враца се намират 20 броя язовири, от които 7 броя са
отдадени на концесия, дадени под наем - 5 броя и свободни - 8 броя.
От всички язовири потенциално опасен е яз.”Сухия Скът”, намиращ се в
землищено на с.Мраморен. Същият в момента е свободен и не се експлоатира. В
изпълнение на предписания на предприятие „Язовири и каскади” през 2013 г. са
започнали строителни дейности, касаещи понижаване на нивото му чрез подходящи
технически съоръжения. За осигуряване на безопасността на населението в разливната
зона се осъществява постоянен мониторинг на състоянието на язовира.
Язовири „Мраморчица”, „Девене” и „Три кладенци” са с разрушен бързоток на
преливниците, при язовири „Кираджията” и „Сухия Скът” се наблюдава филтрация.
Много от другите потенциално опасни язовири се нуждаят от почистване от дървета и
храсти.
Останалите язовири не са потенциално опасни - източват се и се осъществява
постоянен мониторинг на нивото на водата. През 2010-2013 г. е извършен основен
ремонт на яз.”Косталево” по проект, финансиран от МРРБ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИЗВОДИ:
През общината преминават значителни водни количества от реките, течащи през
нейната територия.
Няма достатъчно информация, позволяваща оценка на количеството водни
ресурси на община Враца.
На територията на общината има потенциални водоизточници за питейно-битови
нужди, за които е необходимо да се правят проучвания.
Промишлените предприятия, производствата на които са с висока консумация на
вода имат собствени водоизточници.
Потреблението на вода за питейни нужди от домакинствата на жител за
общината е най-ниско спрямо средното за областта.
Загубите във водопреносната мрежа на общината са най - високи за областта и се
наблюдава тенденция към нарастването им. Това е значителен ресурс за
подобряване на водопотреблението в общината.
Не е достатъчно развита напоителната система в община Враца.
Качеството на питейните води в Община Враца е задоволително и отговаря на
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нормативните изисквания.

9. Повърхностните води, като цяло, отговарят на нормите за съответната категория.
Изключения се наблюдават по отделни показатели.
10. Трябва да се търсят подходящи решения за отвеждане на отпадъчните води за
селата.
11. Необходимо е изграждане и реконструкция на пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води от работещите фирми и недопускане на замърсяване на
подпочвените и повърхностни води от неотговарящи на изискванията
животновъдни ферми, предприятия и депа за отпадъци.
12. Необходимо е да се оптимизира режима на водоползване и да се създадат
регистри на водоползвателите и прецизиране на техните нужди.
13. Да се създадат възможностите за най-ефективен начин на определяне и
управление водният баланс на територията на общината.
14. Община Враца се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок
потенциал на замърсяване на атмосферния въздух /особено през зимния сезон/ от
местни източници.
Транспортни мрежи
Пътната мрежа в община Враца от 117,5 км. IV - клас (общинска пътна мрежа) е в
голямата си част в лошо състояние - около 70%. Това се отразява на екологичната
обстановка, безопасността на движението и поставя под въпрос някои линии на
пътническия транспорт.
Средствата, необходими за ремонта и поддържането на пътната мрежа са
несъизмерими с получаваните. Извършва се само текущо поддържане и ремонт на силно
износени участъци с малки дължини. Поради невъзможността пътната мрежа да бъде
своевременно ремонтирана, продължава разрушаването на пътната настилка и
влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на необходимите средства
за ремонт.
Републиканската пътна мрежа на територията на община Враца се състои от:
 Път 1-1 /Е79/гран.Монтана - Враца 19,800 км;
 ПътП-15 Враца - Борован 25,900 км;
 Път III-101 Враца-Криводол 13,570 км;
 Път III-1004 Враца-Леденика 17,608 км;
 Път III-1004 /1-1/ Челопек-вр.Вола 16,000 км;
 ПътШ-1306/П-15/Вировско-Върбица 19,594 км;
 Път III-162 гран.Монтана- път 1-1 /Монтана-Враца/ 5,048 км.
В по-голямата си част пътищата не са в добро състояние. Настилката е износена с
множество деформации и пукнатини. Съществуват голям брой кръпки и дупки.
Необходимо е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните
качества и товароносимостта на настилката.
Проекти, изпълнявани по оперативните програми през периода 2007-2013 г. са:
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ТРАНСПОРТ”
Изграждане на „Обходен път Враца – II ри етап” - от км 141+300 до км ,147+600 дължина 6,300 км. Обекта е завършен юни 2014 год.
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 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Рехабилитация на Път II-13 гр.Монтана - Криводол - Девене - Борован. Обектът е
включен в Оперативна програма „Регионално развитие” за 2013 год. Има
процедура за избор на изпълнител на строителството и за строителен надзор.
Инвестиционни намерения на Областно пътно управление Враца за програмен
период от 2014-2020 год. са както следва:

•
•
•
•

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
За изпълнение през 2014 - 2020 год. са включени:
Път III-1002 Враца-пещера „Леденика”, от км 0+000 до км 17+600, дължина
17.600 км;
Път III-101 Враца-Лиляче-Криводол- гран. Монтана, от км 0+000 до км
88+730, дължина 18.730 км;
Път III-162 гран.Монтана - 1-1/Монтана-Враца/, от км 35+000 до км 41+654,
дължина 6.654 км
Път
III-1306
Гран.Плевен-Габаре-Вировско-П-15/ВрацаОряхово;
отклонение гр.Вършец / от км 30+100 до км 58+400 , дължина 28,300 км
ОБЕКТИ С ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ:
1 .Рехабилитация на път 1-1 (Е79) Враца-Мездра през гр.Враца Участъкът е
с дължина 7,665 км от км 143+940 до км 150+283. Статус: Има изготвен
технически проект през 2007 год. През 2011 г. е изпълнено изкърпване в
участък от км 147+121 до км 151+003,78 - на стойност 498 708,38 лв.
Финансирането е с бюджетни средства.
2. Път 11-13 през с.Девене, дължина 1,700 км.

В района на града е установено, че около 40 % от движението е чисто транзитно и
създава изкуствено напрежение и нежелани конфликти в правилното действие на
вътрешно-градския транспортен организъм. Съществуващата „синя зона” обхваща
значителна част от централната градска части района на МБАЛ. От всички 563
паркоместа - 29 са отделени за инвалиди и са освободени от такса, 235 са с винетни
стикери за домуващи в „Синята зона”. Останалите 299 броя паркоместа реално могат да
се ползват с пълен капацитет за почасово таксуване на клиентите. Необходимо е да се
вземат спешни мерки за подобряване на събираемостга на таксите, чрез използване
способа на „случайния клиент”, а на предстоящ следващ етап - въвеждане на паркиране
чрез използване на SMS.
Път Враца-Криводол навлиза в градската територия на ж.к.”Дъбника” и на две
нива с бул.”В.Кьнчов” и ж.п.линията достига до центъра на града. Частично изградени
са 4 ленти, преминаващи в 2 ленти. Състоянието на пътната настилка е задоволително.
Уличната мрежа на града е изграждана в различни периоди, без ясно изразена
категоризация по направления, технически параметри, вид на движението и др.
Повечето от второкласните улици не могат да достигнат параметрите си.
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Изградени са следните транспортни възли:
бул. ’’В.Кънчов”, бул. “Мито Орозов”и ж.п. линията София - Видин;
бул. ’’В.Кънчов” и изхода за Криводол, ж.п. линията София - Видин;
обходния път София - Оряхово;

В централната градска част по бул. “Никола Войводов”, “полк. Лукашов” и бул.
“Хр.Ботев” в посока север - юг е изградена пешеходна зона, обхващаща най-главните
обществени и административни сгради и разделя града на две. Централната градска част
не е осигурена с обслужващи улици, което създава проблеми. Липсват обходни трасета,
които да поемат транзита, несвойствен за централните градски райони.
Лошото състояние на съществуващите системи на техническата инфраструктура,
улични, тротоарни и алейни настилки е обща характеристика като цяло.
На периоди е имало ремонтни дейности, но те са се осъществявали на парче и без
цялостна визия – естетическа и функционална. В цялата зона ВиК мрежата е
амортизирана и в момента се извършва реконструкция по един проект по ОПОС.
Тротоарните и алейните настилки на места липсват, а в една част не са ремонтирани
повече от 2 десетилетия. Уличното осветление е ремонтирано и обновено с
енергоспестяващи крушки и автоматизирана система за управление, но само поглавните булеварди и централната пешеходна алея, докато други зони са останали не
покрити. Газопреносната мрежа е недовършена и планирана за изграждане далеч напред
във времето поради липса на финансиране. Множество кабели са прокарани по
въздушен път, вместо в подземни траншеи, което прави връзката зависима от
метерологичните условия, а естетиката е силно нарушена. Пътищата са в лошо
състояние, поради повсеместен ремонт по тръбопроводната мрежа – воден цикъл на
град Враца. Множество кръстовища имат затруднено преминаване и се нуждаят от ново
решение от система от кръгови кръстовища, които са залегнали в кадастралните карти
на Общината, но очакват финансиране.
В територията на бившето военно поделение са налични масивни сгради
използвани в миналото от българската армия, до които има прокарана инфраструктура,
но която се нуждае от сериозна рехабилитация и обновяване, за да може отново да бъде
експлоатирана.
В град Враца има единствено две тролейбусни линии, които оформят масовият
обществен пътнически транспорт на града. И двете линии се застъпват в по-голяма част
от трасето. ЦГЧ се покрива от тези линии тангенциално и частично само в
североизточната част зона за въздействие с обществена значимост.
В момента, основен транспорт в града са леките автомобили и частна компания с
маршрутни таксита. Паркоместата са ограничени в ЦГЧ, а и има въведена Синя зона.
Всички улици, по които минава или се планира да минава МОПТ се нуждаят от
рехабилитация, както и съществуващите тролейбусни спирки.
През града минава трасето на ж.п. линията София - Видин, намираща се в
североизточната част на града и свързана чрез пешеходната зона с градския център.
В общината и в общинския център се поддържат седемнадесет между-селищни /
вътрешно-общински/ и пет вътрешноградски автобусни линии, обслужвани от
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основният превозвач “Автобусни превози - 98“ ООД - Враца чрез 42 броя автобуси, в т.
ч. 5 нови, 10 рециклирани и 27 броя износени и технически амортизирани. Три частни
автобуса “Мерцедес” обслужват линиите Враца - София и Враца - Монтана.
В движение са и 400 броя таксита, собственост на осем частни таксиметрови
фирми.
През 1990 г. е създадено „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД с основен
предмет на дейност превоз на пътници в рамките на града.
Захранването на въздушно-контактната мрежа се осъществява от 2 бр.
токоизправителни станции, разположени в двата края на контактната мрежа. Автопарка
на „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД се състои от 26 броя тролейбуси и 1
микробус, предназначени за превоз на пътници.
Обслужват се пет маршрутни линии:
 Маршрутна линия №4 - бл.26 - бл.6 - Химко - дължина на маршрута 17 км;
 Маршрутна линия №4А - бл.26 - бл.6 - кв.Медковец дължина на маршрута
15 км;
 Маршрутна линия №41 - Ученически комплекс - бл.26 - бл.6 - кв.Медковец
- дължина на маршрута 17 км;
 Маршрутна линия №17 - бл.26 - бл.41 - Химко - дължина на маршрута 16
км;
 Маршрутна линия №1 - Ученически комплекс - бл.41 - кв.Медковец дължина на маршрута 16 км.
Изминатият пробег е около 990 000 км годишно, като се превозват около 3,6 млн.
пътници. Дружеството е основен превозвач, изпълняващ около 85% от
вътрешноградските линии и превозващ около 90% от пътникопотока в рамките на
гр.Враца.
Тролейбусният парк е морално и физически остарял и е превишил почти два пъти
амортизационната експлоатационна норма от осем години. Това оскъпява неговата
поддръжка с всяка изминала година. От наличните 25 тролейбуса - 10 броя се нуждаят
от основен ремонт. Необходимостта от обновяването на автопарка е жизнено важно за
съществуването и бъдещото развитие на дружеството.
Закупуването на нови тролейбуси ще доведе до подобряване на нивото на
обслужване на пътниците, в т.ч.;
 Значително повишаване на сигурността и надеждността на услугата;
 Намаляване на авариите;
 По-добър комфорт;
 Достъп на хора с увреждания.
Всички тези мерки ще доведат до повишаване качеството на транспортната услуга
и до точното и пълно покритие на линиите от маршрутното разписание, което ще
допринесе за повишаване на търсенето и увеличаване на пътникопотока.
Друг сериозен проблем пред дружеството е рехабилитацията на съществуващата
въздушно-контактна мрежа и разширяването й чрез изграждане на ново трасе.
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По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „В подкрепа за следващия
програмен период”, Община Враца изпълнява проект „ Община Враца – с готовност за
изпълнение на проекти през следващия програмен период”, в който една от дейностите е
„Изготвяне на предпроектно проучване, Финансов Анализ” и „Работен проект за Интегриран
градски транспорт на Враца”, чрез което ще се осигури готовност за извършване на строителни
работи, доставка на оборудване и рехабилитация на цялостната транспортна инфраструктура в
града по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ИЗВОДИ:
Съществуващата комуникационно - транспорта схема на града създава проблеми,
решаването на които налага извеждане на транзитното движение чрез изграждане
обходния път на Враца, провеждане на вътрешноградското транспортно
движение в обход на административно - търговския център, оптимизиране
трасетата на автобусния и тролейбусния транспорт, решаване по съвременен
начин проблемите при паркирането на моторните превозни средства и др.
Пътната настилка в населените места от общината и в гр.Враца е амортизирана.
Поддържането на уличните плата е ограничено поради липса на средства и това е
една от причините за регистрираните наднормени концентрации на прах и фини
прахови частици 10.
Необходимо е активно стимулиране на изграждането на гаражи в новостроящите
се сгради в центъра на гр.Враца.
Наложително е идентифицирането и даване на приоритет на целевите групи в
политиката по паркирането - живущи, посетители, работещи и инвалиди.
От първостепенна важност е подобряването на контрола и управлението на
автомобилния трафик като цяло.
Основната задача, стояща пред Община Враца е пълната рехабилитация на
уличната мрежа, по която е завършена реализацията на проект „Воден Цикъл” реконструкция и подмяна на водопроводната и канализационна мрежа.
Цялостната рехабилитация ще бъде извършена поетапно през програмен период
2014-2020 г. в зависимост от осигурения финансов ресурс, тъй като стойността на
инвестицията за ремонтните дейности по улици и тротоари е 67 млн.лева, като ще
бъдат ремонтирани 88 000 м2 улични плата и 313 000 м2 тротоарна мрежа.

Енергийни мрежи и системи
Доставчик на ел. енергия в общината е “ЧЕЗ-Разпределение България”- АД.
На територията на Общината са изградени 3 подстанции, 465 броя
трансформаторни постове със средна инсталирана мощност 300 KW. Ел. проводите,
средно напрежение са с дължина 198 км. Мрежата за ниско напрежение включва
въздушна мрежа с дължина 185 км и кабелна мрежа с дължина 235 км.
На територията на общината са изградени два фотоволтаични парка северно от
гр.Враца (в близост до бившето ДЗС) с мощности съответно 2 MW (работещ) и 25 MW.
Извършена е рехабилитация на уличното осветление в общината, като са
монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела. Основният проблем на
електроснабдяването се състои в остарялата и амортизирана мрежа в някои населени
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места и квартали. Уличното и парково осветление се експлоатира и поддържа от
общинско звено. Продължава изграждането и разширяването на уличното и парково
осветление в града и селата от общината.
Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява
достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната
мощност е оразмерявана за по-големи товари от сегашното потребление и повечето
подстанции работят с около 50 - 60 % от капацитета си.
„ЧЕЗ Разпределение България” АД разполага на територията на община Враца
със следните собствени електрически съоръжения:
 Въздушни електропроводи СрН с приблизителна обща дължина 578 км;
 Кабелни електропроводи СрН с приблизителна обща дължина 151 км;
 383 бр. трансформаторни постове с обща инсталирана мощност 185 KVA;
 Въведени в експлоатация производители на ел.енергия от ВЕИ - 1 550 KW.
Бъдещите инвестиционни намерения на дружеството са свързани с
рехабилитацията и поддръжката на съществуващите съоръжения, както и изграждането
на нови трафопостове и кабелни линии СрН и НН на територията на общината.
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
Централно отопление
Централното отопление е с големи предимства и следва да се внедрява винаги,
когато е икономически осъществимо. Тези видове доставки на топлина са особено
подходящи за снабдяване на жилищни блокове и многофамилни къщи, както и на
обществени сгради като болници, училища и административни сгради.
В гр. Враца е изпълнена отоплителна мрежа, захранваща 15 650 апартамента и 5
296 обекта, приведени към апартаменти - общо захранени 20648 апартамента.
Топлофицираните сгради са 632. На база статистическа информация на територията на
града има изградени 9202 жилищни сгради с 33 275 жилища. 68.88% са жилищата в три
до 10 и повече етажни сгради. 47 % от тях са топлофицирани. Заедно с приведените към
апартаменти обекти, процентът на топлофициране нараства на 62 %. През последните
години, по финансови съображения, много от тях са изключени от топлопреносната
мрежа на града и са преминали на друг вид гориво - на дърва и въглища или
електричество. По информация на “Топлофикация” АД, гр. Враца. В края на програмен
период 2007-2013г. е изградена и се експлоатира 57 км топлопреносна мрежа. Захранени
са 12 000 битови абоната и 6 000 приведени ап. Стопански и бюджетни абонати.
Собственик или ползвател на топлопреносните мрежи и съоръжения е
“Топлофикация - Враца“ АД - гр. Враца, с предмет на дейност: производство, пренос,
разпределение и пласмент на топлоенергия за стопански и комунално - битови нужди.
Тя притежава един топло- източник - ТЦ Градска. Използваното гориво е:
 основно гориво - природен газ;
 резервно гориво - мазут (котелно гориво тежко);
Произведената топлоенергия се транспортира до консуматорите по топлопреносна
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мрежа с обща дължина 57.3 км и чрез 549 абонатни станции (АС) се доставя до
консуматорите. Бъдещото развитие е насочено към повишаване на енергийната
ефективност и качеството на топдоснабдяването. През следващия програмен период,
„Топлофикация - Враца” АД ще реализира следните инвестиционни намерения:
o Подмяна на 15 бр. абонатни станции;
o Реконструкция на 60 абонатни станции;
o Подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност на стойност
1 млн.лв.
Електричество
В момента отопляването с електрическа енергия се използва от част от
домакинствата в жилищните блокове, тьй като отоплението с индивидуално изгаряне
почти не е възможно. В бъдеще се очаква тази ситуация да се промени, тьй като през
следващите години цените за електричество ще нарастват с цел покриване
себестойността на производството. Тази форма на отопление може да се приеме като
временна мярка и неустойчива възможност за решение.
Отопление на дърва и въглища
Използването на дърва и въглища като източник за отопление на домакинствата е
най-неблагоприятно по отношение качеството на атмосферния въздух. Това особено се
отнася за гр. Враца, тьй-като градът е гореща точка, в която има превишение на нормите
за РМ10 (фини прахови частици под 10 pm).
ПРИРОДЕН ГАЗ
“Булгаргаз” ЕАД е собственик и оператор на пръстеновидно изградената
газопреносна мрежа с отклонения високо налягане за пренос на природен газ до
потребители и газоразпределителни дружества в страната. “Булгаргаз” ЕАД е
единственото предприятие за пренос на природен газ в България.
Враца е добре промишлено газифициран град, с възможности за битова
газификация и много добре развита промишлена такава /близост на газопроводи от
националната газопреносна мрежа до предприятията в промишлената зона, изградени
газоразпределителни станции (ГРС) и арматурни пунктове/.
Враца е център на един от 8-те региона, на които е разделена националната
газопреносна мрежа, а именно - регион “ЗАПАД”. Той обхваща територии на общините
Враца, Криводол, Роман, Бойчиновци, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд,
Правец и Горна Малина, Перник и Радомир. През територията на региона преминават
северния и южния полупръстени на газопреносната мрежа, като до повечето от поголемите градове има изградени газопроводни отклонения високо налягане и ГРС, които
са собственост на “Булгаргаз” ЕАД.
В едно от населените места на Общината — с. Чирен, на 15 км от град Враца, се
намира единственото в страната хранилище на природен газ, изградено през 1974 г. на
база изтощено газово находище. Недостатъчния брой на газохранилища в югоизточна
Европа и прогнозираното възходящо развитие на газовия пазар в България и съседните й
страни са основните причини, които очертават добрата перспектива за подземното
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съхранение на природен газ в България и в частност в ПГХ Чирен. При рязък спад на
температурите съхраняваните в газохранилището около 1,5 млрд. куб. м газ се използват
за регулиране на налягането в националната и транзитната газотранспортни системи на
"Булгаргаз".
„РИЛА ГАЗ” е компанията, която осъществява разпределението на природен газ
на територията на гр.Враца и снабдяването с природен газ на крайните потребители.
Акционер в компанията, създадена през 2003 г. в Италия е Ачегаз Апс. Изграждането на
газопреносната мрежа на територията на гр.Враца започва през м.юни 2009 г.
Предвижда се изграждането да се осъществи на три етапа, като I-ви етап е от 30 км, При - 60 км и Ш-ти - 11 км или общата дължина на мрежата в града ще бъде 101 км.
Предвижда се захранването на 10 000 битови, 66 административни и 51 индустриални
потребители.
Към края на програмен период 2007 - 2013 г. е изграден захранващия газопровод
от 5 300 м, 40 000 м от I-ви етап и 12 000 м от II- ри етап - общо 57,3 км. Положените
отклонения към потребители са 10,1 км - 1200 броя. Общия размер на инвестицията е 28
млн.лв. Потенциалните потребители за изградената мрежа са 6 000. Броят на реално
присъединените потребители е 5 индустриални, 13 административни и 90 битови
абоната. Цялата построена мрежа от 67,4 км е пусната в експлоатация на 23.01.2012 г.
ИЗВОДИ:
1. Едно от основните предимства на природния газ е конкурентната му цена.
Отоплението с природен газ е с около 56,9% по-изгодно от това с електрическа
енергия, с 57,48% по-икономично от това с пропан-бутан и с 91,79% по-евтино,
отколкото при използването на дизел.
Природният газ, за разлика от други горива, се заплаща след потреблението му.
2. Природният газ се доставя директно до мястото на потребление, чрез
непрекъснат процес на снабдяване, без каквито и да било загуби при
транспортирането му. Не изисква нито специално пространство за съхранение,
което е задължително при твърдите горива (напр. въглища, дърва, нафта), нито
допълнителни човешки ресурси (както е при дървата, въглищата).
3. Употребата на природен газ може да бъде регулирана и измервана индивидуално
според нуждите на всяко семейство.
4. Употребата на природен газ води до намаляване на вредните емисии в
атмосферата, които се отделят при изгарянето на други горива, и изключва
напълно наличието на прах или сажди, като по този начин спомага за
поддържането на екологично чиста околна среда.
5. Изграждането на цялостната газификационна мрежа съгласно одобрения проект
ще бъде изпълнявана поетапно през следващия програмен период 2014-2020 г. в
зависимост от интереса и търсенето на услугата от потенциални клиенти и
финансовите параметри на горивото.
6. При снабдяването с енергийни ресурси в бъдеще приоритет ще имат тези
източници на енергия, които са най-евтини и не замърсяват околната среда.
7. Развитието на отделните инфраструктурни мрежи на енергийните агенти в
общината преимуществено ще зависи от доходите на населението и съответните
актуални цени на енергоносителите.
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VIII. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА
УРБАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
Селищна мрежа
Община Враца се състои от 23 населени места: 1 град и 22 села. Общият брой на
населението е 73 894 души, на площ от 679 кв. км. Град Враца е населено място от
категория „1“, съгласно Методиката за категоризиране на административнотериториалните и териториалните единици. Съгласно решението взето на 14.08.2012г.
административният център на общината е с най-висока категория, спрямо четирите
критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен, инфраструктура и
селищно-административни и културни функции. Село Баница и с. Згориград са селищни
структури от 5-та категория въз основа на деветнадесетте показателя за категоризиране в
България. Те са и двете села с най-много жители: 1 147 и съответно 1 681 души. Други
две населени места с население около 1000 души са с. Девене и с.Лиляче от категория
„6“. Останалите населени места са население между 500 и 1000 души и категория „6“ са
девет, осем са „7“- ма категория, едно от което е с население под 100 души и си
присвояват служебно категория „8“. С. Върбица е част от Общината от началото на
2005г.
Табл. 28. Населени места в община Враца код по ЕКАТТЕ, население, категория

Код по
ЕКАТТЕ

12259
02590
03438
10789
11185
11555
12749
15521
16897
20376
30606
38875
43712
44728
46807
49223
51528
54482
55070
72504
73119
80311

Населени места
1996
Община Враца
гр. Враца
с. Баница
с. Бели извор
с. Веслец
с. Вировско
с. Власатица
с. Върбица
с.Голямо Пещене
с. Горно Пещене
с. Девене
с. Згориград
с. Костелево
с. Лиляче
с. Лютаджик
с. Мало Пещене
с. Мраморен
с. Нефела
с. Оходен
с. Паволче
с. Тишевица
с. Три кладенци
с. Челопек

93 153
75 097
1 585
895
276
632
399
740
557
1 390
2 028
966
1 605
242
106
1 375
565
347
822
649
1 075
726

Население
2001
84 702
68 750
1 402
822
179
403
385
612
552
1 295
1 918
902
1 336
215
70
1 041
538
281
818
600
976
607

Категория
2011
73 894
60 692
1 149
698
166
304
354
474
476
368
1 032
1 681
782
857
137
54
650
522
234
696
512
812
502

1
1
5
6
7
7
6
7
7
7
6
5
6
6
7
8
6
6
7
6
7
6
6
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81400

с. Чирен

1 076

1 000

742

6

Община Враца заема 19% от площта на Врачанска област и е част от
Северозападния район за планиране. По Номенклатурата за статистически териториални
единици (NUTS) на ЕС е статистическа териториална единица от ниво LAU2. В
общината живеят 39,54% от населението на област Враца. Гъстотата на населението е
107,3 души на кв. км., като за сравнение средната за страната е 66. Коефициентът е повисок от средния за страната и е много по-висок от този на Софийска област – 51 души
на кв. км.
Териториална структура на общината
По данни на Националния статистически институт, общата площ на територията
на общината е 679 403 дка , като е разделена според основното им предназначение,
определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени
планове на: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания),
земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за
възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта.
/чл. 7 от Закона за устройство на територията/.
53,91% от земите във всички видове са обработваеми или 366 277 дка16.
Показателят за обработваема земя на човек от населението за страната е 6,3 дка/ч, а
специално за Врачанска област тя е 12,34 дка/ч. В община Враца тя е 4,96 дка/ч, което е
по-ниско от тази за страната, но е далеч по-висок то този за Югозападния район на
планиране, където той е 2,5 дка/ч. Показателят е различен спрямо големината на
землището на населеното място и съответното население, като на места като с.
Лютаджик и с. Мало Пещене, които са драстично обезлюдени, то този показател достига
до 248 дка/ч и 129 дка/ч.
Табл. 29. Предназначение на територията в община Враца – площ; Източник: НСИ

№
1
2
3
4
5
6

Територия по вид
За нуждите на селското стопанство
За нуждите на горското стопанство
Населени места
Водни течения и водни площи
Добив на полезни изкопаеми
За нуждите на транспорта
ОБЩО

Площ в дка
444 709
153 773
57 221
8 021
11 277
4 402
679 403

Площ %
65,46
22,63
8,42
1,18
1,66
0,65
100 %

Територии за земеделско ползване
Средният за страната процент на територии, отредените за нуждите на селското
стопанство са 65%, за Община Враца този процент е 65,46%. Общата площ на
16

НСИ: Баланс на територията на Република България към 31.12.2000г. по вид територия,
статистически зони, статистически райони и по области и общини /Източник: Агенция по геодезия,
картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие/
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териториите е 679 403 дка, от които мнозинството са частна собственост. Високият дял
на земеделските земи, частна собственост е доказателство за приоритизирането на
селското стопанство като отрасъл. 17 784 дка са поливни площи.
За да се формира аграрен сектор, отговарящ на изискванията на съвременните
тенденции, то трябва да се обърне внимание на разпределението на поземлените ресурси
и най-вече на тревните площи, осигуряващи стопански оборот- фураж за животни.
Територии за гори
22,63% от площта на общината е заета от горски територии, част от Държавния
горски фонд. Общата залесена площ на общината е 153 773.
Територии за населени места и образувания от населени места
Територията на населените места и други урбанизирани територии е 8,42%.
57 221 дка включват териториите в регулационните граници на населените места,
вилните зони и застроените площи извън границите на населените места – промишлени
зони и складови зони.
Част от новопостроените предприятия са върху земеделски земи, чиито начин на
трайно ползване го позволява или след промяна на предназначението им.
Територии с водни течения и водни площи
Тук влизат всички останали територии в общината, като в това чисто защитени
територии, нарушени територии, непригодните земи и др. Общо водните повърхности в
общината /водни течения и водни площи/ заемат 1,18% или 8 021 дка.
Територии за добив на полезни изкопаеми
Община Враца има малък брой територии, отредени за добив на полезни
изкопаеми и нарушени територии. При средния за страната 2,6%, кариерите и депата за
отпадъци тук са 1,66%.
Транспортна инфраструктура
За нуждите на транспорта са отредени 0,65% от общата територия, които
включват общинска пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината
републиканска пътна мрежа.
Жилищна осигуреност
Количество и възраст на жилищния фонд
По данни на НСИ за 2011г. броя жилища е 18 850, като жилищния фонд в селата е
по-голям от този в градовете. Населението обаче е разпределено в обратната пропорция,
като мнозинството живее в града. Тази обратна пропорция между демографските
показатели и териториалното разпределение на жилищните ресурси е неблагоприятен.
Гъстотата на населението е 107,3 човека/кв.км. като полезната площ е 2 806 394
кв.м. като от тях жилищната площ е 2 081 237 кв.м. Най- голям брой са построени между
1960 и 1990 год.
Конструкция на жилищен фонд
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От всички жилищни сгради 18 850, най-малък е процента на сградите
изпълнявани с панелни строителни системи – 167 бр., следват тези със стоманобетонна
скелетна конструкция – 278 бр. и 17 801 са масивните сгради. Панелните жилищни
сгради се нуждаят от реновиране, като се обърне специално внимание на
енергоефективността и конструктивната устойчивост на сградите.
0,88% са едропанелните сгради. 1,47% са скелетно стоманобетонните. 3,22% са
други видове конструкции сгради и като процент най-много са масивните сгради,
равняващи се на 94,43%.
Етажност и стайност
На 18 850 жилища по данни на НСИ от 2011г. има 109 689 стаи с полезна площ
2 806 394 кв.м. От тях 2 081 237 кв.м. са жилищни. Строителството в Община Враца е в
устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, като кота
корниз е до 10м и средно застрояване. Едноетажните постройки са 10 721, двуетажните 6
867 броя. Застрояването е в унисон с природната среда, като не нарушава прехода към
планинския релеф. Структурните елементи на града, отделните райони, са в унисон
помежду си и градоустройственото решение предполага адаптивност на селищната
структура с характерния релеф. Високото застрояване е в кв. „Дъбника” и „Сениче”, като
там сградите са предимно жилищни, а делът на обществено обслужващите обекти е
недостатъчен.
Надстрояването и дострояването на съществуващия жилищен фонд е пряко
свързан с финансовите възможности на населението, като реконструкция на жилищната
среда ще доведе до актуализация на подробните устройствени планове.
Жилищата се разделят и по брой стаи, като най-многобройни са двустайните и
тристайните жилища. Те са съответно 17 013 и 12 407, като следват едностайните и
четиристайните, 6 574 и 4 273 броя. Жилищата с пет и шест стаи са най-малко, общо са 2
339, като пет стаи имат 1 260 жилища, а шест – 1 079 броя.
Жилищна задоволеност
Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000
души население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като
количество и неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити в
икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран. Тук за
община Враца този показател е недостатъчен за да се прецени количеството наличен
фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани сгради. На 1000 души има
586 жилища, което в сравнение с областта 597/1000 и страната 532/1000, общината е с
по-висока стойност по отношение на количеството жилища. Големият брой жилища в
общината не означава висок стандарт или презадоволеност на пазара на жилищни
сгради, а е показателно за многото необитавани сгради. В този случай се разглежда пообективния показател за обитаваните жилища на 1000 души население, по който може да
се ориентира в количеството жилищен фонд и там стойностите са доста под средноевропейските 420/1000 и са 142/1000.
От общо 18 850 жилищни сгради едва 55,82% са обитавани или 10 523 сгради. 3
624 или 19,23% са необитавани. 4 697 са сгради във вилна зона и 6 жилищна за
колективно домакинство. Това прави 1,71 души обитатели на едно жилище. Този
показател определя и най-населените места.
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Урбанизация
Степента на урбанизация към 2011 г. в Община Враца е 82,13%, тъй като в градът
общият брой на населението е 60 692, а в селата – 13 202. За сравнение за областта тя е
58,96%, а за страната тя е 72,67%, което категоризира Враца като община от градски тип.
6,9% от територията е заета от територии на урбанизираните територии или 46
563дка, в които са включени всички устройствени зони, включително и вилните. По
разпределението на територии се виждат насоките на развитие на града и приоритетите.
Почти една и съща е площта на териториите, отредена за производствена зони и
териториите за населени места. Бъдещето на общината е пряко свързано с развитието на
промишления сектор. Благоприятния климат и живописната природна среда са
предпоставка и за интереса към районите с по-голяма надморска височина, тъй като град
Враца е разположен в полите на Балкана.
Изводи: 17,86% от населението живее в селата, като мнозинството от населението
на Община Враца е в града. Основно населените места са съсредоточени в източната
част на общината, като те се развиват в зоната на влияние на Републикански път ІI-15,
Враца – Оряхово. Въпреки това селищната структура е дисперсна, като гр. Враца е
административен, културен и икономически център. Селата са много малки, малки и
средни , като „големи“ селища не съществуват.
Общината разполага с голям земеделски фонд, който я определя като
селскостопански насочена.
Състояние на сградния фонд
В много от административните сгради, както и в тези с обществено значение, не
са реализирани мерки за осигуряване на достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания. Липсват, както рампи за влизане в сградата, така и асансьори за
достъпност до всички кабинети, звена и отдели, които обслужват обществеността.
Почти всички сгради се нуждаят и от реконструкция и модернизация на
пространствата и цялостно преоборудване. В множество от сградите облицовките по
фасадата, корнизите и улуците им се рушат и представляват заплаха за минаващите
пешеходци. Дограмата е стара и амортизирана, интериорите са вехти и износени без
следа от аргономичност, която е съществена особено за подрастващите. Осветлението е
износено и крие опасност от пожар и повреждане на очите. Санитарните възли са
непълноценни и непригодени за инвалиди и майки с детски колички.
Както навсякъде в страната и в град Враца се извършват нерегламентирани
санирания с топлоизолация и разноцветна минерална мазилка, които имат ниска
енергийна ефективност поради хаотичния си неорганизиран характер, съмнителен избор
и качество на топлоизолационните материали и съмнителна технология на поставяне.
Естетиката е силно нарушена.
Саниранията се извършват еднотипно, както на панелни жилища, така и на
сгради, строени по технологията на едроплощен кофраж, което е изключително
неправилно. Липсват детайли на обработката, различни похвати и различни технологии,
които да доведат до сертифициране на сградите до определен клас на енергийна
ефективност.
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Липсата на контрол е дало възможност на живущите за една повсеместна
промяна на фасадното оформление посредством различен цвят, растер и отвори на
прозорците, прикрепване на сателитни чинии, климатици и външни щори по фасадите.
Състоянието на сградния фонд е подчертано проблематично не само поради
амортизацията с времето, но и поради липсата на каквато и да било поддръжка.
Входните брави към общите части на блоковете са разбити, прозорците - изпочупени,
улуците неотремонтирани, мазилките се лющят, а в много от блоковете има течове от
покривите. Всичко това изисква спешни мерки по ревизирането, оценяването и
рехабилитацията на панелните жилищни сгради.
Необходими са спешни мерки по масирано и цялостно решаване на проблемите
чрез прилагане на интегриран подход и публично-частни партньорства.

IX. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА
ВРАЦА
Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на
замърсяване
Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията
на община Враца имат унаследен характер и са свързани с комбинираното въздействие
на природни и антропогенни фактори, а именно:
 замърсяване на атмосферния въздух от битовото отопление с твърди
горива, транспорта, промишлеността, строителните дейности;
 замърсяване на водите от промишлеността, селското стопанство,
комунално-битовия сектор, нерегламентирани сметища;
 замърсяване и нарушаване на почвите от селското стопанство, отпадни
води от комунално-битовия сектор, сметищата, строителните дейности
и др.;
Като фактори, пораждащи потенциални проблеми с геоекологичен характер,
могат да бъдат посочени нерегламентираната сеч, неконтролираното събиране на ядливи
гъби и билки, прекомерното пашуване, бракониерството.
Сред потенциалните източници на замърсяване са предприятията от
млекопреработвателната и месопреработвателната промишленост в гр. Враца и с.Чирен;
обработка и багрене на текстил в гр.Враца; машиностроене в гр.Враца; леярните за черни
и цветни метали в гр.Враца; топлофикация – гр. Враца; производство на бетонови и
строителни материали в гр.Враца; пренос, транзитен пренос и съхранение на природен
газ в с. Чирен; асфалтовите бази в с. Паволче и с. Чирен; регионалното депо за неопасни
отпадъци на общините Враца и Мездра; обработка на скално-облицовъчни материали в
с.Лиляче и с. Згориград и производство на цимент в с.Бели извор; дървопреработка в
с.Паволче и в гр.Враца и др.
Контролната дейност върху потенциалните замърсители на околната среда се
осъществява от РИОСВ Враца. Контролът върху работата с генетично модифицирани
организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, се
осъществява чрез контрол на базите и опитните полета на Българска агенция по
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безопасност на храните и Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол. В обхвата на анализираната територията сортоизпитване се извършва в
гр.Враца.
Анализ на състоянието на компонентите на околната среда атмосферен въздух
Във връзка с изпълнението на изискванията по Наредба № 12 от 15.07.2010 г. на
МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, община Враца (съвместно с
община Мездра) е под контрола на РИОСВ Враца като Регламентиран район за оценка и
управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Мониторингът на качеството
на въздуха на гр. Враца се осъществява чрез Автоматична измервателна станция АИС
“ЖП Гара”- Враца, а на другите населени места - от мобилната автоматична станция на
регионалната лаборатория на ИАОС в Плевен. Контролират се показателите: серен
диоксид, азотен оксид и диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и озон.
По данни на РИОСВ Враца превишения в концентрациите на горните
замърсители са констатирани основно при средноденонощната норма по показател
ФПЧ10. Превишенията се констатират през отоплителния сезон. За 2013 броят на
регистрираните превишения е 85, за 2012 – 60, а през 2011 – 105. Те се дължат главно на
употребата на твърди горива за битово отопление, автомобилния транспорт и
строителните дейности, повлияни и от специфичните метеорологични условия,
формиращи се в района на град Враца – висока честота на случаите с тихо време,
инверсионни състояния, мъгли.
Община Враца е разработила и приела Програма за намаляване на нивата на
ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в
община Враца за периода 2011-2014, в която едни от основните мерки за постигане на
горното е газифицирането на град Враца и поетапното увеличаване на използването на
природен газ и електроенергия за отоплението на домакинствата през отоплителния
сезон.
Основните дружества замърсители на атмосферния въздух (“Химко”АД, гр.
Враца и Камибо” ЕООД - ТП “Хименерго” гр. Враца, специализирани в производство на
химически продукти), са с преустановена производствена дейност. Отоплителните
централи ОЦ ”Младост”, ТЦ ”Градска” и ПЦ “Вратица”са преминали на природен газ,
което води до преустановяване емитирането на серни оксиди, прах и сажди в
атмосферния въздух. Модернизацията на технологичните процеси в “Холсим (България)
АД, с. Бели извор и успешната реализация на екологичната програма на дружеството е
довела до ограничаване емисиите от прах и серен диоксид в границите на пределно
допустимите норми. Очаква се с изпълнението на Общинската програма за насърчаване
на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 –
2020 да се ограничат в значителна степен емисиите на въглероден диоксид, азотни
оксиди, серни оксиди и прах.
Повърхностни и подземни води
Според анализите на РИОСВ Враца относно качествата на водоприемниците се
отбелязва тенденция към задържане и подобряване състоянието на водите в сравнение с
предходните години. Независимо от регистрираните единични превишения на някои от
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показателите, по-голямата част от тях трайно запазват стойности под допустимите
норми за съответната категория на водоприемника.
Основен проблем на територията на община Враца е замърсяването на
повърхностните водни тела от заустване на непречистени отпадъчни води от
канализационните системи на населените места. Допълнителни източници на
натоварване на водите се явяват земеделската и животновъдна практика, предприятията
от
млекопреработвателната,
месопреработвателната,
дърбопреработвателната
промишленост и промишлеността за строителни материали. Делът на замърсяванията от
промишлени отпадъчни води през последните години значително е намалял, което се
обяснява с прекратяването на дейността на големите производствени мощности.
Екологичният потенциал на река Въртешница в обхвата на анализираната
територия е определян като умерен, а химичното й състояние – добро (по данни на
БДУВДР). Аналогични констатации са представени за състоянието на река Скът.
Сериозен проблем поражда неефективната работа на ГПСОВ в град Враца,
породен от ограничения й капацитет и амортизация. Извършваните контролни проверки
(в т.ч. през 2013 г) установяват стойности над индивидуалните емисионни норми,
определени в разрешителното за заустване. Положителни промени се очакват след
завършването през 2015 на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца,
включващ реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната
система на града. Към 2013г. е решен проблемът от предходни години, свързан със
замърсяване на повърхностни и подземни води от дейността на млекопреработващи
предприятия (“Нивего” ООД, с. Чирен; “Млечен рай-2” ООД, гр. Враца). Същите имат
изградени и добре работещи пречиствателни сатанции за отпадъчни води или заустват в
канализационните системи на населените места.
Състоянието на подземните води в Общината се следи от НАСЕМ в пунктовете:
тръбен кладенец „Лалов и Вачев” - гр.Враца, тръбен кладенец ПС – „Мраморен”,
с.Мраморен и каптиран извор „Езерото” в с. Паволче. Проблемите се свързват с
комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор), някои тежки метали,
органични замърсители и продукти от тяхното разграждане. Анализите на РИОСВ Враца
показват наднормено съдържание на нитрати при пункт ТК ПС “Мраморен” (за 2012),
обяснявано като комбиниран резултат от прекомерно използване на торове в
земеделските земи и животновъдната дейност в района. Риск от негативно влияние, в
следствие на повишени концентрации на показателите NO3, PO4, SO4, Fe, Cu, Zn от
земеделската практика се наблюдава в грунтовите води, акумулирани в поречието на
река Скът и във Врачанския пороен конус. В добро състояние са карстовите води в
Мраморенския масив.
Земи и почви
Мониторингът върху качеството на почвите в Община Враца е организиран в
пунктове, определени от ИАОС към МОСВ в зависимост от източниците на
замърсяване. За последните години (2011 и 2012) проведените наблюдения в пунктовете
в гр. Враца и селата Девене и Челoпек не установяват превишения на ПДК.
Един от основните замърсители на почвите е торовият отпад от земеделските
стопанства. През 2013 г. се забелязва намаляване на замърсяванията вследствие на
превантивния контрол, привеждането на по-голяма част от животновъдните стопанства
съгласно изискванията на законодателството и прилагане на добри земеделски практики.
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На територията на община Враца под контрол са животновъдните ферми в землищата на
селата Мраморен, Лиляче, Три кладенци и др.
Наблюденията на РИОСВ Враца върху процесите на засоляване и вкисляване на
почвите установяват при пункт село Баница неблагоприятни стойности по
наблюдаваните показатели. Данните свидетелстват за очертаването на трайна тенденция
на вкисляване на почвите, провокирано от повишеното им повърхностно
преовлажняване.
Друг проблем е съхранението на залежали и негодни за употреба пестициди в
общински и частни складове и свързаната с това потенциална възможност за
замърсяване на прилежащите терени. Провежда се целенасочен почвен мониторинг за
инвентаризация на локални почвени замърсявания. Ежегодно се извършват съвместни
проверки на РИОСВ Враца с представители на други институции на складовете в
землищата на град Враца и селата Мраморен и Горно Пещене.
Актуалните промени в стопанството на Общината, свързани с ограничаване на
производствената дейност, и засиленият контрол способстват за намаляване на
натоварването на почвите с тежки метали и арсен.
Проследява се и състоянието на нарушени терени, които тук се свързват с
кариерата за варовик в с. Лиляче, както и добив на строителни материали в град Враца и
селата Лиляче, Згориград, Бели извор.
Територията се определя като район, уязвим на силна и много силна ерозия със
степени на интензивност на действителния риск, надхвърлящ 40 т/ха/год. (по данни на
ИАОС, 2013). Тук се проявява комбинираното влияние на водно-ерозионните процеси в
южната част и ветровата ерозия, засягаща по-откритата северна половина на
територията.
Биоразнообразие и защитени територии
Богатото флористично и фаунистично разнообразие в пределите на Община
Враца е силно повлияно от физико-географските характеристики на територията,
изразени преди всичко в преходния характер на Предбалканските структури и наличието
на карстови форми и процеси, формирали своето отражение върху климатичните и
растителните особености. Територията обединява множество защитени обекти, в т.ч. –
части от Природен парк „Врачански Балкан”, резерват „Врачански карст, 4 природни
забележителности, 6 защитени местности, 4 зони за защита на местообитания и 1 за
защита на птиците. Срещат се редки (българско шапиче, жълт планински крем,
лавролистно бясно дърво, пеперудовиден салеп, самодивско лале и др.) и защитени
видове (дългопръст нощник, жълтокормна бумка, египетски лешояд, кафява мечка и
др.). Богатият биологичен ресурс на Общината има и важно стопанско значение.
Икономически значими са дървесните видове, от които се добива дървен материал,
лечебните растения, животински видове с ловно стопанско значение, карстовите
ландшафти за развитието на специализирани видове туризъм.
Общината разполага с богати горски ресурси (предимно от бук), разположени
основно в южната част – в пределите на Врачанска планина, на около 22 % от площта й.
Общинските гори са 6%, а държавните – над 80%. Основна отговорност за поддържането
им има Държавно лесничейство Враца. Районът на стопанството представлява добра
база за развитието на дърводобив, туризъм (в много широк спектър, в т.ч.
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спелеотуризъм), спорт, лов. Реките, наред с язовирите и микроязовирите, намиращи се
на територията, предлагат добри условия за провеждане на любителски риболов.
Ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска
собственост е съгласувано с изискванията на ЗЛР. Опазването и поддържането им е във
вниманието на „Общинската програма за опазване на околната среда” и подлежи на
регулярен контрол.
Сериозна заплаха за биоразнообразието на Общината представляват сезонните и
умишлените пожари, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки,
бракониерството и незаконното изсичане на горите за огрев. Внимание изисква
нарастващият проблем с разпространението на инвазивни видове. От голямо значение за
опазване на биологичното богатство на Общината е повишаването на информираността
и общественото съзнание на населението.
Зелени площи
Поддържането и разширяването на зелените площи на Община Враца е насочено
към подобряване на жизнената среда и облика на населените места на общината. Те имат
екологични, рекреативни, естетически и защитно-мелиоративни функции.
В периода 2012-2014 провеждането на мероприятия по залесяване и затревяване и
увеличаването на площите с компактна дървесна растителност са заложени като
целенасочени мерки по изпълнение на Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и
достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода
2011-2014. Раздаването на посадъчен материал, безвъзмездно, от широколистни и
иглолистни видове за засаждане на обществени места, е ежегодна дългогодишна
практика.
Изграждането на зелени зони в град Враца и населените места, както и
рехабилитацията на съществуващите, е един от приоритетите на Общината за
стимулиране на свободното време сред природата. За това се подготвят проектни
предложения и се търсят начини за тяхното финансиране. Община Враца е спечелила
редица проекти в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" на МОСВ и
ПУДООС. Със средствата от тях са озеленени, почистени, благоустроени територии в
малките населени места и града. По ОП „РР” е финансиран още един голям проект, в
който са предвидени мерки за благоустрояване, озеленяване, изграждане на детски и
спортни площадки в три района на града – парк „Хижата”, изграждане на парк в ж.к.
„Дъбника”, кв. „Медковец” и зоната около Медковско дере.
Анализ на факторите на въздействие
Отпадъци
В системата за организирано събиране и извозване на отпадъците са обхванати
всички населени места от Община Враца. Системата се обслужва от общинското
дружество “БКС-ВРАЦА” ЕООД. На територията на Общината има изградена
инсталация за предварително третиране на отпадъците, поради което всички генерирани
битови и производствени отпадъци не се депонират. За този цел се използва
регионалното депо за битови отпадъци, разположено в местността „Пискавец” в
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землището на град Враца. Депото е в експлоатация от 2000 и е обект на съвместно
използване на общините Враца и Мездра. От 2012 се използва нова клетка, като тези с
изчерпан капацитет понастоящем подлежат на рекултивация.
Продължава изхвърлянето на инертни материали – земни маси, строителни и
други неопасни отпадъци от строителни и изкопни дейности на съществуващото
разтоварище за строителни отпадъци, разположено в местността „Умарски бряг” край
кв. Бистрец на град Враца. Общината извършва предпроекти проучвания за изграждане
на площадка за третиране на строителни отпадъци и място за депониране.
В изпълнение на задълженията си по ЗУО, Община Враца е въвела система за
разделно събиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци от опаковки,
образувани в домакинствата, административните учреждения и търговските обекти на
нейната територия (по договор с «ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ» АД).
Общината има подписани договори за организиране и прилагане на система за
разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на електронно и
електрическо оборудване, моторни превозни средства и опаковки с колективна
организация по оползотворяване и фирма, притежаваща разрешение за събиране на
ИУЕЕО и ИУМПС по чл.37 от ЗУО.
Полагат се постоянни грижи за почистването на установени нерегламентирано
замърсени територии във всички населени места в Общината. Актуализирана (към 2012)
е заповедта за недопускане на замърсявания от подобен характер, сведена до знанието на
кметове, кметски наместници и пълномощници.
Управление на отпадъците
Община Враца изпълнява „Програма за управление на отпадъците в периода
2004-2015”, която е резултат от регионалното сътрудничество между общините Враца и
Мездра в проекта „Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап
II, България” на програма ДАНСИ, финансиран от Датската агенция за защита на
околната среда (ДЕПА). Предстои актуализирането й в съгласие с разпоредбите на новия
ЗУО (ДВ, бр.53/13.07.2013). В програмата са предвидени мерки за намаляване или
ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност;
рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; екологосъобразно
обезвреждане; почистване на старите замърсявания с отпадъци. В съответствие с
Програмата от 2010, е в сила Наредба за поддържане и опазване на чистотата и
управление на отпадъците на територията на община Враца. Основно значение за
реализирането на програмните намерения има доизграждането на регионалното депо.
През 2011-2012 г., по проект на Община Враца, със средства от ПУДООС, бе изградена
още една клетка. Новата клетка (2.1) за твърди битови отпадъци е в експлоатация от
2012. В същия период, бе изградена и пусната в експлоатация сепарираща инсталация за
предварително третиране на постъпващите битови отпадъци.
Акустична среда
В малките населени места на Община Враца не съществуват предпоставки за
голямо шумово натоварване, с изключение на тази в град Враца. В промишлените
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предприятия в малките населени места шумът се ограничава в границите на конкретното
производство или дейност и е в съгласие с Наредба 7 за Хигиенно-защитните зони.
Наличните кариери на територията на Общината и цеховете за обработка на скалнооблицовъчни материали са потенциален източник на шум, но шумовото натоварване се
ограничава до месторазположението на добивните и преработвателните обекти.
Експертната оценка за шумовото натоварване в град Враца (според Наредба №6
за показателите за шум в околната среда) показва, че има условия за надвишаване на
допустимите норми. Основни източници са засиленият автомобилен трафик и
териториалното съсредоточаване на промишлени производства и дейности, някои от
които в близост до жилищни райони. Шумовото натоварване в града се контролира от
Дирекция "ООЗ" съвместно с Дирекция "ЛИ" на РИОКОЗ в общо 15 пункта. Обект на
наблюдение са предприятия от машиностроенето, хранително-вкусовата, текстилната,
мебелната и дърбообработваща промишленост, строителството.
Природна и техногенна радиоактивност
Радиационният контрол се осъществява от Регионалната лаборатория на ИАОС в
град Враца. Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични контролни
наблюдения, са: радиационен гама фон; специфична активност на естествени и
техногенни радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти; обща бетаактивност на води, обемна специфична активност на естествени и техногенни
радионуклиди в аерозолни проби.
По данни на РИОСВ Враца (към 2013 година) не са констатирани повишавания на
специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния
въздух и измерените стойности не се отличават от предходни години. Няма данни за
отклонения от естествените стойности и надфонови превишения.
Във връзка с контрола върху използването на опасни химични вещества и
предотвратяването на риска от аварии, обектите в обхвата на Общината – Камибо ООД
ТП “Хименерго” гр.Враца (висок рисков потенциал), “Нафтекс Петрол” ЕООД-петролна
база - гр.Враца (нисък рисков потенциал), „Никас” ООД (висок рисков потенциал) и
“Булгартрансгаз” ЕАД район Чирен (висок рисков потенциал) функционират с
разрешителни по чл. 104 от ЗООС. Складовете и потребителите по веригата подлежат на
регулярен контрол.
Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда
Община Враца изпълнява Общинска програма за опазване на околната среда за
периода 2010-2014, в съгласие с която са разработени и в процес на приложение:
Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011-2014, Програма за управление
на отпадъците 2004-2015, План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община
Враца 2013-2020 „ВРАЦА 2020 – зелена и енергоустойчива”, Програма за насърчаване
на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 –
2020.
Основните задачи, които си е поставила Общината за постигане на устойчиво
развитие са обединени в следните основни направления:
•
Управление на отпадъци;
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•
Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води;
•
Качество на атмосферния въздух, чистота, озеленителни мероприятия;
•
Защитени територии и биоразнообразие;
•
Организационни и административни мерки;
Определящо значение за изпълнението на поставените задачи имат актуалните
проекти:
•
Програма за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра. Тя е
изготвена в рамките на проект “Подобряване управлението на отпадъците във Враца и
Мездра, Етап II, България” на програма ДАНСИ, финансирана от Датската агенция за
защита на околната среда. Програмата е разработена на регионален принцип и включва
интегрирано управление на отпадъците за периода 2004 – 2015 г. В съответствие с
заложените в нея мерки е разработена Наредба за поддържане и опазване на чистотата и
управление на отпадъците на територията на община Враца, приета с Решение
783/30.09.2010 на Общински съвет. С тази Наредба се урежда екологосъобразното
управление на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, дейностите по
тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, транспортиране, претоварване,
оползотворяване и обезвреждане на територията на общината. Основно значение за
реализацията на Програмата има доизграждането и ефективното използване на
Регионалното депо за неопасни битови отпадъци на общините Враца и Мездра.
•
Интегриран проект за воден цикъл на град Враца. Проектът предвижда
проучвания и проектиране, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа,
реконструкция и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и рехабилитация на
второстепенна канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на
съществуващата колекторна мрежа на град Враца, проучване, проектиране и
реконструкция на водопровода от язовир “Среченска бара” до град Враца, пълно
обновяване на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с ново механично и
електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради.
•
Поетапна газификация на община Враца;
•
Оптимизиране на транспортната схема в община Враца и др.;
Дейност по залавяне на безстопанствени кучета
Във връзка с борбата с безстопанствените кучета за периода 01.2008 г. - досега е
извършено следното:
 С Решение №86/24.04.2008 г. е приета Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета 2008-2011 г.
 С Решение №108/20.05.2008 г. на Общински съвет Враца е приета „Наредба за
реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на
Община Враца”.
 В края на 2008 г. е изграден Общински изолатор с 16 бр. клетки за
безстопанствени кучета/за след кастрационен престой/ и е назначен персонал;
 Закупен е специализиран автомобил за транспорт на безстопанствените кучета;
 Определени са пет района за разходка на домашните любимци, в които са
монтирани специални кошчета за събиране на кучешки екскременти;
 През 2010 г. е закупен терен и разработен проект за изграждане на приют.
Приютът е с капацитет 55 броя единични клетки за здрави кучета, място за
разходка и помещение за ветеринарномедицинска дейност.
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През 2011 г. Община Враца започна изграждането на приют за безстопанствени
кучета. До края на годината са изградени основите, конструктивната и ВиК части и
оградата на приюта. Обектът е спрян с Акт обр. 10 от 30.11.2011 г.
За периода на действие на Програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета 2008-2011 г. са заловени 2 043 кучета. Обработени и отново
върнати на местата от където са заловени са 1 370 броя. Подложени на евтаназия
агресивни и болни - 299. Останалите 374 са повторно преминали през стационара,
поради подадени жалби и сигнали на граждани за агресивни и злонрави кучета. Тези
кучета след няколко дневен престой са дадени за осиновяване или върнати по местата,
откъдето са заловени. Програмата за овладяване популацията на безстопанствените
кучета е актуализирана и е за периода 2012-2015 год.
Територия с неусвоен потенциал на територията на бившите военни имоти
При разработването на ИПГВР бе разработен Мастер план на „Атракционен Парк
Враца”, който е един от важните и ключови проекти за благоустрояване на пустеещи
територии в рамките на общинския център. Включената територия на бившето военно
поделение към зоната за въздействие с обществена значимост има важно значение. В
момента тази територия въпреки, че е в непосредствена близост до ЦГЧ е занемарена
пустееща територия без възможност за свободен достъп, въпреки че половината и площ
е част от природен парк „Врачански Балкан“, а градски парк по същество липсва като
елемент на град Враца.
Причина за високите стойности на замърсяване на атмосферния въздух днес е
неизпълнение на заложеното в ПУП озеленяване и благоустрояване на зелените площи,
както и недостатъчни грижи за поддържане на реализираното такова. Във връзка с това,
ако Община Враца не придобие безвъзмездно собствеността върху бившия казармен
район, то отпада възможността за паркова зона и зона за отдих, които да имат и
санитарно-хигиенно значение освен рекреативно.
Приоритетно се наложи решаване на проблемите с достъпа, инфраструктурата и
устойчивия транспорт. Вторично се набляга на подчертаване на функцията за всяка една
зона – в жилищната зона се търси градски микро-център за социални контакти и
рекреация, в индустриалната зона се търси усвояването на нови терени за стопански
дейности чрез публично-частни партньорства и се залага на подпомагане на обучението
и квалификацията на кадри, в публичната зона се търсят утилизирането на нови площи
за градски парк с рекреация, хранене и спорт, както и функционално и естетично
подобряване на значими обществени сгради с голяма посещаемост и емблематичност за
града .
Проектът за генерален план на „Атракционен Парк Враца” е изготвен като предпроектно
проучване към „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Враца“. Планът
цели изясняване на идеите за урбанизиране на запустели имоти – бивши казарми, които
имат негативно въздействие върху структурата на града. Целта е утилизиране и
благоустрояване на територията на бившето военно поделение за изграждане на
публична зона с културни, развлекателни и спортни обекти, места за отдих и занимания
на децата и възрастните, за гостите и туристите на града, които са от спешна
необходимост за пълноценното функциониране на града.
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Проектното решение е разработени при спазени са всички ограниченията на ОУП Враца
и ПУП на дадената територия, както и изискванията на действащата нормативна база.
Отчетени са физикогеографските дадености и урбанистичните фактори. Разработката
предвижда изграждането на атракционен парк, върху територия с площ 87 408,3 кв.м по
графични измервания. Достъпът до основната част от територията се осъществява от три
входа. Основният вход е от югоизточната част на парка, от ул. „Стара планина”, а
другите два са от североизточната част, от бул. „Илинден”. Подходите са обвързани
посредством алеи, свободно преминаващи през територията на парка.
Предвидени са около 900 паркоместа за посетители за целия парк, както и стойки за
колелета. Паркингите за посетители са със свободен достъп и са ситуирани в максимална
близост до петте входа на парка. Основните артерии на алейната мрежа са дублирани с
велоалеи. Всички алеи са предвидени с прилежащите елементи на парковата среда –
нови лампи, пейки, кошчета за боклук и др.
Застрояването е съобразено с действащите норми и ограничения за дадената територия,
и с оглед на постигането на оптимална среда в стандартите на атракционните парковете.
Предвидени са 11 сгради, функционално групирани в три категории: сгради за силова
спортна активност, музейни сгради, завдения за хранене. Извън тази бройка са
предвидени и множество паркови павилиони с различни обслужващи функции- арт
галерия, кафенета, отдаване под наем на велосипеди и т.н. Предвидено е главната алея да
започва от югоизточния вход от ул.”Стара планина” , продължава до Активния Център
за Катерене, пресича р.Лева, при Детската площадка се разделя на две, обрамчвайки
Активната Зона за Спорт и завършва при Многофункционалната спортна зала.
В композиционно отношение всички сградите са ситуирани в близост до главната алея
на атракционния парк. Изключение прави, единствено Стрелбището, което е предвидeно
да се разположи в съществуваща сграда в северозападния край на територията на парка.
Наличната графична информация ще подпомогне бъдещото детайлно проектиране на
отделните етапи и обекти на територията, като позволи да се прецизират
инфраструктурните захранвания на всеки обект в начална фаза.
Според предложеното решение за организацията на пространствата като форма, функция
и съдържание Генералнеият план на Атракционен парк Враца предвижда:
- Военен музей на бойна техника и Музей на социалистическото изкуство,
разположени в 4 съществуващи сгради, в непосредствена близост до главния вход.
Формираният вътрешен двор е предвиден за открити експозиционни площи отразяващи
историята на Военния гарнизон и на социалистическото изкуство в града;
- Тематични градини - лабиринт, азиатска градина с пагода, ботаническа градина с
розариум и павилион с автоматизирана поливна система, устроени срещу Музейния
комплекс, от другата страна на главната алея;
- Активен център за катерене, разположен в 3 съществуващи сгради, обединени чрез
нова, нискоетажна застройка. Центърът ще включва, освен зали за високо катерне и
детски тренировъчен център, фитнес, закрит басейн, SPA център и ресторант. В близост
до Тематичните градини е предвидена открита зона за катерене с боудъри;
- Стрелбище, поместено в съществуваща сграда в серевозападния край на парка,
максимално отдалечено от зоната за отдих и рекреация;

100

- Открит плувен басейн, ситуиран в близост до главната алея, във вътрешността на
парка, заобиколен от съществуваща висока растителност. Предложено е зимата,
басейнът да се покрива и използва за ледена пързалка;
- Езеро, по поречието на р.Лева, се предвижда чрез изграждане на бентови стени. По
северния бряг на езерото ще се предоставят лодки и водни колела под наем; по южния
бряг- потони за риболов за лщбители. Пресичането на езрото ще става по два
новопроектирани моста. Около езерото са предвидени и повечето преместваеми обекти
за хранене и развлечение;
- Хотел, разположен в североизточния край на територията на имота, в съществуваща
сграда. В сградата на хотела ще има и ресторант, с тераса на югозапад, към езерото;
- Боулинг зала, поместена в съществуваща сграда, в непосредствена близост до хотела;
- Многофункционална спортна зала- разположена в северната част на имота;
- Лятно кино- където освен прожектирането на филми ще се провеждат различни,
актуални за града фестивали. Предвижда се съоръжението да се покрива през зимата с
лека конструкция;
- „Алея на здравето”- минава през всички спортни съоръжения и игрища- бескетболни,
волейболни, тенис на маса (със свободен достъп), игрища за футбол и тенис на корт (с
платен достъп);
- Лифт, в подножието на Врачански Балкан, към панорамна площадка за наблюдение
към целия град.
Поради тенденцията за свиване на града, концепцията на предложените дейности е за
полагане на усилие за запазване на вече изградените сгради и модели в града, чиято
устойчивост е доказала своите качества през времето и заслужава да бъде запазена за
следващите поколения. Потърсена е актуална функция на запустелите сгради,
собственост на общината, със социални и активни спортни дейности. Подчертава се
необходимостта от обследване и изготвяне на проекти за енергийна ефективност,
саниране и имплементиране на алтернативни източници за отопление и вентилация за
намаляване на разходите. Особено внимание се обръща на подрастващото поколение
чрез подобряване на материално – техническата база в училищата, детските градини и
ясли, за спорт и извънкласни форми на обучение. Предвиждат се ремонти и
модернизация на значимите културни средища, които са не само от общоградско
значение, но и за цялата област - Регионален исторически музей, Етнографско
възрожденски комплекс „Никола Войводов” към РИМ, Етнографско-възрожденски
комплекс “Софроний Врачански” към РИМ, Драматично- куклен театър, Симфониета
Враца, Регионална библиотека “Христо Ботев”, библиотека към музея и др.
Безспорна е спешната и неотложна необходимост от подобряване на инфраструктурата и
изграждането на цялостна улична и тротоарна настилка. Това затруднява не само
гражданите, но и е основна причина за забавения и дори намаляващ темп в развитието на
икономиката на града, възпрепятства бъдещи инвестиции.
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X.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

Община Враца е внедрила в своите административни структури ефективни мерки
за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и социални условия.
Предстои да се въведат нови практики и инструменти за подобряване
административното обслужване и модернизиране на съществуващите в полза на
населението.
Въведените вътрешни правила за организация на административното обслужване в
община Враца от 07.03.2008 г. определят осъществяване спазването на принципите,
установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс
(АПК), Наредба за общите правила на организацията на административното обслужване.
Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване,
информационните и комуникационните канали, описани в Хартата на клиента и
оповестени чрез интернет страницата на Община Враца.
На 07.03.2012 г. от Кмета на Община Враца е утвърден Устройствен правилник на
общинска администрация Враца. В Правилника се определят функциите на общинските
служители според длъжностите, които изпълняват в структурните звена за ръководство,
организация, координация и контрол в съответните сфери от работата. Администрацията
на Община Враца е обща и специализирана. Общата администрация осигурява
технически дейността на органите на местната власт и на специализираната
администрация и извършва дейности по административното обслужване на физически и
юридически лица. Специализираната администрация подпомага осъществяването на
правомощията на органите на местната власт. Администрацията е организирана в
дирекции и отдели, в съответствие с приетата от Общинския съвет структура (фиг. 6).
Общата численост на администрацията е 175 щ.бр. в т.ч., от които делегирана държавна
дейност – 138 щ. бр., а дофинансирани – 37 щ. бр.
Табл. 31. Разпределение по брой служители

Численост на персонала-общо, в това число:
175 щ. бр
Ръководство
6
Звена извън общата и специализирана администрация на пряко 5 щ. бр.
подчинение на кмета на общината
Обща администрация
53 щ.бр.
Специализирана администрация.
72 щ.бр
Кметове на кметства и кметски наместници
Главни специалисти в кметства

22 щ.бр.
17 щ.бр.
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Фиг. 11. Структура на административния капацитет на община Враца

Със заповед на Кмета на общинска администрация Враца от 29.05.2012 са въведени
Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждане на процедурите и
контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, които целят
да регламентират реда за изпълнение на произтичащите от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) функции на администрацията на Община Враца, когато тя подпомага кмета в
качеството му на възложител и определят реда за планиране и организация на
провеждането на процедурите, както и контрол по изпълнение на сключените договори
за обществени поръчки.
На 09.10.2012 г. Кмета на Община Враца утвърди Вътрешни правила за работа с
електронни документи, документи на хартиен носител и използването на
административна информационна система, уреждащи организацията и технологията за
осъществяване на деловодната дейност и използването на административна
информационна система за регистрация, обработка и контрол на документооборота в
Община Враца.
В община Враца функционира Център за административно обслужване, който
предоставя информация и услуги на гражданите - Виртуално деловодство, Гражданско
състояние, Общинска собственост, Устройство на територията, Общо деловодство,
Банкови сметки на Община Враца. Работно време на Центърът е от 08 до 18 ч. всеки
работен ден.
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Изградена е онлайн система, в която са автоматизирани процесите на обслужване
на гражданите в общината по електронен път. Системата е предназначена за обслужване
в реално време /на момента/. Системата осигурява възможност за онлайн подаване на
молба в свободен текст от гражданин, подаване на сигнал от гражданите, подаване на
писма, жалби и т.н. по електронен път.
Общинска администрация Враца непрестанно работи за повишаване качеството
си на обслужване и ефикасността си на работа, като за тази цел, през последния
програмен период, общината е работила по изпълнението на проекти финансирани от
ОП „Административен капацитет", както и успешно е изпълнявала проекти по
останалите оперативни програми.
Общинска администрация Враца си сътрудничи заедно с чуждестранни партньори
от Италия, Германия, Естония, Полша, Румъния, Словения, Турция, Швейцария и
Франция, Англия.
Изготвени и реализирани съвместни проекти между община Враца и/или бизнеса
и/или неправителствения сектор17
В рамките на изминалия програмен период, Община Враца изпълни 6 проекта в
партньорство с правителствени и неправителствени организации, които бяха
финансирани чрез оперативните програми. Голяма част от партньорските проекти са в
сферата на социалните дейности и опазването на околната среда.
По-надолу са споменати част от проектите, реализацията на които е основа за
развитието и надграждането на административния капацитет и партньорството
между община Враца, неправителствения сектор и бизнеса.
Община Враца и ТПП Враца работят по проект CONURBANT, който цели
ангажиране на градове и техните агломерации за справяне с енергийни проблеми и
подобряване на енергийната ефективност и устойчивото развитие на тяхната територия,
първо чрез присъединяване към Конвента на кметовете и внедряване на стратегии и
планове за ЕЕ и ВЕИ. Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да
подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването
на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване
на климата. Общият бюджет на проекта е 1 279 634,00 евро. Една от основните цели е да
се въведе партньорски подход между средни и големи градове в ЕС и включване на помалките им околни градове и да се подкрепи ролята на местната власт като политически
и административен орган, направлявайки техните общини в развитието на устойчиви
енергийни стратегии.
Проект на ТПП Враца „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието“,
Бюджетна линия: 2005/017-455.01.02, Българо-Румънски екологичен център за
изследвания и обучение, Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013.
17

http://www.vratza.bg/?category=17&sub=408
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Целта на проекта е създаване на база за обучение и изследвания в областта на
устойчивото развитие, опазването на природата и правилното използване на природните
ресурси в двата трансгранични региона – област Враца и област Долж, Румъния.
Проект на ТПП Враца CE.S.BU., Centri Servizi Bulgaria, Центрове за услуги в
България – Център за информация и бизнес, обслужващ италиански и български фирми
от региона.
Проект PASSAGE, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС се изпълнява от
консорциум на 14 партньора от 5 държави (Франция, Италия, Гърция, Румъния и
България) – изследователски организации, асоциации на МСП и фирми. Целта на
проекта PASSAGE е да помогне на МСП да идентифицират какво критично ноу-хау те
трябва да съхраняват (или да придобият), за да бъдат конкурентоспособни. Проектът
предвижда създаването на IT инструмент, който да улеснява идентифицирането,
съхраняването и/или придобиването на такова критично ноу-хау. За тази цел в проекта
PASSAGE бе разработена "Платформа за управление на уменията", която дава на
индустриалните асоциации от сектор "Текстил и облекло" система от валидирани
продукти и услуги, които да дават възможност на фирмите, членуващи в тях, ефективно
да управляват съществуващите ноу-хау и квалификации заедно с новите компетенции,
вземайки предвид развитието на технологиите.
Проект: Creativity Development & Innovation Training Package for Small and
Medium-sized Enterprises – I-CREATE, Програма: LIFELONG LEARNING
PROGRAMME, TRANSFER OF INNOVATION, LEONARDO DA VINCI. Основната цел
на проекта е да повиши информираността в Европа на бизнеса и професионалното
обучение и да култивира съзнание за управление на креативността, за да се създаде
необходимата култура за подкрепа на креативността в Европа.
Проект: A Schools' panel for High Energy Efficiency Products – SHEEP – училищен
панел за висока енергийна ефективност на производството, потреблението и отговорно
поведение, финансиран от ЕК.
Проект: Young InNOvaTORS Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food
Sector– NO-BLE Ideas. Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на
земеделието и храните. Програма: SOUTH EAST EUROPE

XI. SWOT АНАЛИЗ
Въз основа на извършения социално-икономически анализ бе съставена следната
матрица на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред развитието на
община Враца:
Табл. 32. SWOT – анализ

СИЛНИ СТРАНИ
 Благоприятно географско положение,
способстващо връзките на вътрешно

СЛАБИ СТРАНИ


Планинският релеф – пречка при
изграждането и поддържането на
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регионално, между регионално и
международно ниво - пресечна точка на
два от най-големите европейски
транспортни коридора – коридор № 4 и
коридор № 7
Газокондензатно находище в Чирен,
използвано за съхраняване на вносен
природен газ
Благоприятни условия за интензивно
земеделие и съвременен агробизнес
Богатото биоразнообразие и природни
условия (Природен парк Врачански
Балкан), възможни териториални
съчетания на различни рекреационни
ресурси - фактор за развитие на
интегрирана туристическа дестинация,
вкл. екотуризъм и специализирани
видове туризъм;
Висок дял на населението в
трудоспособна възраст - значително повисок от показателите за област Враца и
страната.
Висок дял на хората с висше
образование - над средните показатели
за страната и областта
Един от най-успешно развиващите се
производители на цимент, инертни
материали /трошен камък, чакъл и
пясък/ и бетон на българския пазар
Едно от най-големите памукотекстилни
предприятия в България с пълен
технологичен цикъл
Многообразието от културни
институции и културни ценности
Промишлено газифициран град

















ВЪЗМОЖНОСТИ


Използване на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на ЕС за
финансиране на проекти;

Създаване на предпоставки за
задържане на населението в общината
чрез разработване и реализиране на
програми и проекти
 Обмен на добри практики,
междурегионално и международно
партньорство в сферата на бизнеса,
културата, образованието и социалната
политика;

стопанската инфраструктура –
транспортна, хидроинженерна, и пр.
Дефицит на пресни питейни води,
задължително напояване на растенията,
ерозионни процеси;
Отрицателен естествен прираст;
Прогресивно намаление на относителния
дял на лицата в трудоспособна възраст в
селата от общината и натрупване на
население във високите възрастови групи
в селата;
Тенденция към миграция на активното
население към други райони на страната и
чужбина;
Обезлюдяване на селата от общината;
Раздробеност на стопанствата, както при
растениевъдството, така и при
животновъдството
Концентрация на социални, здравни и
образователни услуги в общинския център
Затруднен е достъпът до специализирана
медицинска помощ на населението от
малките и отдалечени населени места
Не е достатъчно развита напоителната
система в община Враца
Липса на изградена канализационна
мрежа за отвеждане на отпадъчните води
за селата;
Липса на Пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води от работещите фирми
Лошо състояние на общинска пътна
мрежа;
Интензивно транзитното движение през
територията на града;
Недостатъчна осигуреност с паркоместа.

ЗАПЛАХИ






Демографски срив, обезлюдяване на
територията;
Ниско ниво на икономическо развитие на
Северозападния район от ниво 2;
Липса на достатъчно финансов ресурс
сред предприемачите;
Липса на облекчения и консултации при
започване на бизнес;
Лоша икономическа обстановка в
страната, негативни последствия в
районите, изхранващи се предимно с
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 Интегрирани териториални инвестиции
 Обвързването на дейностите на
земеделските производители и
преработващата промишленост;
 Развитие на алтернативна заетост в
леката индустрия, биологичното
земеделие, бубарството, алтернативния
туризъм;
 Възможности за битова газификация.




предприятия на тежката индустрия;
Риск от закриване на предприятия и за
влошаване на бизнес средата в общината;
Сезонните и умишлени пожари.

Фиг. 12. Диаграма на SWOT – анализа на община Враца
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XII. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
Стратегическата рамка, на чиято основа ще се развива Община Враца през
програмния период 2014-2020 г. представлява логически и функционално интегрирана
система от дефинирана Визия за развитие, конкретизирана чрез съответните
стратегически цели и приоритети, чието постигане ще се гарантира чрез приложението
на система от ясно определени мерки, конкретни проекти и интервенции, които да
позволят в максимална степен да се „капитализират“ сравнителните предимства, ресурси
и потенциали на общината, ефективно да се използват наличните инструменти и
политики, като същевременно се потърси разрешаване на най - належащите и
лимитиращи развитието проблеми, касаещи територията на общината като цяло и
формираните в нейните рамки пространствено-функционални системи и общности.
За да се осигури необходимата логика на стратегическата рамка, както и нейната
комплектност и интегрираност, са определени и спазвани някои важни принципи:
1. Спазване на строга последователност в разработването на рамката, която да
гарантира в максимална степен логическата обусловеност на стратегическия
документ и неговата адекватност спрямо идентифицираните нужди и желания на
местната общност, наличните ресурси и проблеми и тяхното адресиране чрез
системата от планирани стратегически интервенции: ИДЕНТИФИЦИРАНИ
НУЖДИ-АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА – SWOT - ВИЗИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ - ПРИОРИТЕТИ – МЕРКИ - КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ;
2. Конкретно пространствено адресиране на проблеми и решения;
3. Интегриран териториално обусловен подход към територията на общината чрез
систематизация на интервенциите и очакваните резултати, включително чрез
използване на възможностите за териториално развитие, определени от други
стратегически документи - ИПГВР на гр. Враца и Стратегия за прилагане на ИТИ
в Северозападният район;
4. Прагматичен подход в оценката и адресирането на нуждите на местната общност
и другите заинтересовани страни;
5. Налагане на комплексен подход в структурирането на стратегическата рамка, с
акцент върху прилагането на максимално ниво на публичност в процесите на
вземане на решения;
6. Осигуряване на адекватна обществена комуникация и максимално обективна
обществено достъпна информация за заинтересованите страни и местната
общност по отношение стратегическата рамка.
На основата на тези принципи, както и на база оценените нужди, очаквания,
сравнителни предимства, проблеми и възможности за развитие, е определена стратегията
за развитие на общината, която се основава на ефективната капитализация на местните
ресурси и потенциали и тяхното ангажиране за целите на просперитета и растежа на
общинската икономика, като същевременно се отчитат проблемите на общинската
територия, които се „адресират“ чрез конкретни мерки за преодоляването им.
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Предимства и перспективи за развитие
 Стратегическо географско положение в рамките на страната и Северозападния
район от ниво 2, в чиято основа стои ролята на община Враца като територия за
обезпечаване на вътрешната интегрираност на района (между т.нар. традиционен
„Северозапад“ и областите Плевен и Ловеч), както и за обезпечаване на
основните връзки със Столицата и Южните части на Националното пространство.
Тази позиция на общинската територия стои в основата на важното транспортногеографско положение на общината и гр. Враца и транспортно-комуникационните
функции, които той изпълнява в национален и регионален план;
 Многообразен културен и туристически потенциал-природни дадености и богато
културно-историческо наследство, наличие на възможности за обособяване на
интегрирана туристическа дестинация с надобщинско значение и обхват;
 Добри възможности за развитие на интензивно земеделие - равнинен характер на
северната част на общината, плодородни почви в съчетание с формирана
„работеща“ структура на земеделието;
 Концентрация на човешки ресурси с добро образователно равнище в общинският
център;
 Наличие на потенциал за формиране на агломерационен ареал в посока гр.
Мездра.
Проблеми
 Наличие на сериозни вътрешно общински различия в развитието, общественото
обслужване и инфраструктурното осигуряване на територията;
 Проблеми с трансформацията на местната икономика в годините на преход;
 Морално остаряла индустриална база, преобладаваща част от индустриалните
производства генерират продукция с ниска добавена стойност
 Тежка доминация на зърнопроизводството;
 Наличие на територии с компактно заселени маргинализирани общности, които се
отразяват върху целият облик на общината;
 Наличие на остаряла и неадекватна на нуждите на общината инфраструктура;
 Незадоволително състояние на част от сградния фонд (жилищни и публични
сгради), особено на строителството по индустриален способ;
 Дефицит на инвестиции;
 Недостатъчна иновационна активност на предприятията, ниска иновативна
култура на предприемачите, дефицит на предприемачески инициативи
През програмния период 2014-2020 г. Община Враца ще се развива като основен
център за растеж в рамките на Северозападния район, като се създадат необходимите
адекватни условия за устойчиво развитие на общинската територия, намаляване на
вътрешно общинските различия и ефективно усвояване и капитализиране на местните
ресурси, потенциали и сравнителни предимства.
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На тази основа ще се търси постигането на осезаем приобщаващ растеж,
повишаване на инвестиционна атрактивност на общината, като същевременно ще се
създадат по-добри условия за живот и бизнес на местната общност.
Основният „капитал“ на общината са хората: нужно е развитие, опазване и
ефективна капитализация на човешките ресурси на общината!
В съответствие с декларираните нужди и желания на местната общност, въз
основа на определените основни предимства и проблеми на територията на община
Враца, както и база наличните възможности за стимулиране на развитието и
обезпечаване на политиките, насочени към решаването на основните проблеми на
община Враца, е определена следната Визия за развитие през следващия програмен
период:

Община Враца да се превърне в съвременна европейска
територия с устойчиво развитие, запазена идентичност,
активна социална общност, качествена среда за живот,
бизнес, спорт и рекреация, икономика основана на знание и
иновативност, територия със съвременна инфраструктура,
екологично селско стопанство, развит туризъм, съхранена и
облагородена природна среда, богат културен живот,
толериращ активния живот на населението и развиващ
таланта на своите деца.
Така определената Визия предполага политика на комплексно и балансирано
развитие, която да засегне следните тематични области на развитие:
 Условия за живот и реализация на местната общност;
 Устойчиво, ресурсно-ефективно и енергийно ефективно развитие на
местната икономика, съчетано с опазването на околната среда и
разумно „приородоползване“;
 Постигането на оптимална
пространствена организация на
територията и адекватно инфраструктурно осигуряване;
 Качествено управление и административно обслужване на бизнеса и
населението.
Първото тематично направление интегрира проблематиката, свързана със
средата за обитаване, развитието на човешките ресурси, тяхната валоризация и
ефективно ангажиране в постигането на желаното ниво на социално-икономическо
развитие на общината, процесите на тяхното формиране и осигуряването на всички
необходими съпътстващи услуги, включително здравеопазването. Много важен момент в
рамките на това тематично направление е свързан със стимулиране на икономическата
активност и предприемачеството, които могат да са основните носители на растежа на
общинската икономика.
Второто тематично направление е свързано с постепенната трансформация на
общинската икономика от тежък консуматор на енергия, ресурси и замърсявания на
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околната среда, в устойчиво развиваща се пространствено-функционална социална
система, осигуряваща високо качество на обитаемата среда и висока степен на енергийна
ефективност на механизмите, които я развиват и поддържат.
Третото тематично направление е свързано най-вече с постигане на логична и
адекватна на развитието на общината и нуждите на местната общност пространствена
организация на територията, съобразена с функционалните изисквания на предходните
две направления, която е осигурена в достатъчна степен с нужната инфраструктурна
база.
Управлението на територията е свързано предимно с ролята на местната власт
като основен „проводник“ на общественият интерес в развитието на общината,
стимулиращ местното развитие и осигуряващ основните административни и социални
услуги на местната общност и бизнеса.
На основата на определената Визия и свързаните с нея тематични направления, в
които е необходимо осъществяването на целеви интервенции за да се гарантира
желаното състояние на общината към хоризонта на програмният период 2014-2020г., са
определени следните основи стратегически цели:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие,
качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешкия капитал на общината
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административния капацитет и
подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
Така формулираните цели от една страна конкретизират определени
ключови аспекти на избраната Визия за развитие на общината, а от другаобобщават факторите, чиято ефективна „експлоатация“ ще осигури желаното
състояние на община Враца след края на програмният период 2014-2020 г.
Целите от своя страна ще бъдат осъществявани чрез прилагането на определени
интервенции върху територията на общината и нейните функционални системи и
елементи, които са организирани и групирани по приоритети, мерки и конкретни
проекти (когато същите са известни и/или предефиниране на този етап).
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика
Обосновка: Постигането на така определената цел се основава на наличните ресурси в
рамките на общинската територия, както и на възможностите, които ще бъдат налични в
рамките на програмния период 2014-2020 г. С оглед формираната в рамките на общината
териториална структура на местната икономика, спецификата на местните ресурси и
потенциали за развитие, са определени следните основни приоритети, чрез които да се
„адресира“ постигането на Стратегическа цел 1:


Приоритет 1.1: Градска икономика
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Определянето на този приоритет пряко кореспондира от една страна с наличието в
урбанистичната структура на общината на „тежък“ стопански център като гр. Враца, в
който е концентриран значителен икономически потенциал и който в голяма степен
определя икономическият облик не само на общината, но и на цялата област, а от друга с предоставените допълнителни възможности за интензифициране на развитието на
града и неговия непосредствен хинтерланд, „обезпечени“ чрез одобрения за прилагане
ИПГВР на гр. Враца, чието финансиране ще се осигури основно от ОП “Региони в
растеж“, но и от останалите ОП, включително възможностите на финансовия
инженеринг. Основните мерки в рамките на това направление са:
Мярка 1.1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда в гр. Враца за
привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване
на заетост на населението
Мярка 1.1.2. Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на
бизнес структурите в гр. Враца
Мярка 1.1.3. Стимулиране на иновациите и производствата с висока
добавена стойност в градската икономика


Приоритет 1.2: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор

Вторият основен приоритет в рамките на Стратегическа цел 1 е насочен основно към
цикъла на агробизнеса, като в териториално отношение, засяга предимно селската част
на общината, макар да има своето пряко влияние и върху структурата на градската
икономика на общинския център, чрез мощностите на преработващата промишленост на
земеделската продукция. Не е готов окончателния вариант на ПРСР, но се обсъждат два
сценария за дефиниция на „селски район”. При приемане на определението за селски
район по сценарий 2, населените места от Община Враца, са територия за въздействие по
ПРСР през периода 2014-2020.
Сценарий 1: определение за селски район: територията на община, в която найголямото населено място е до 30 000 души по данни на НСИ от преброяването на
населението 2011 г.
Сценарий 2: определение за селски район: територията на община, от която се
изключва територията на населените места с над 30 000 души по данни на НСИ от
преброяването на населението 2011 г.
Подпомагането по ПРСР 2014-2020 г. в областта на земеделието, горите и околната
среда обхваща територията на цялата страна - Приоритети на ЕС за РСР 1, 2, 3, 4, 5. В
ПРСР 2014-2020 г. ще се прилага дефиницията за селски район от ПРСР 2007-2013 г. за
подпомагането в областта на диверсификацията и основните услуги за населението,
подобряването на качеството на живот – Приоритет на ЕС за РСР 6.
Мерките, които ще обезпечат постигането на Стратегическа цел 1 в рамките на
агробизнеса са следните:
Мярка 1.2.1: Стимулиране на диверсификацията на земеделските
производства и затварянето на цикъла на агробизнеса
Мярка 1.2.2.: Развитие на биологично земеделие и устойчиви земеделски
практики


Приоритет 1.3: Печеливш туристически продукт

С оглед наличието на значителен рекреационен потенциал в общината (основно в
нейната южна част, заета от Врачанския Балкан), наличието на съхранено културно-
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историческо наследство и уникални природни дадености, на вече формирани
териториални съчетания от туристически атракции, както и на потенциал за формиране
на регионална, надобщинска туристическа дестинация, благодарение значителните
туристически ресурси на съседните общини (Мездра, Роман, Вършец и Берковица),
туризма може да се превърне в един от важните сектори на местната икономика.
Допълнителна възможност за стимулиране на туризма в общината се явява и нейното
включване в една от трите основни туристически дестинации, които ще бъдат
подкрепяни от Стратегията за прилагане на ИТИ в Северозападния район. За тази цел са
определени следните основни мерки:
Мярка 1.3.1. Инфраструктурно осигуряване и социализация на туристически
ресурси, обекти и зони
Мярка 1.3.2. Разработване и пазарна реализация на туристически продукти
Мярка 1.3.3. Маркетинг и реклама
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие,
качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване
Обосновка: Настоящата цел е дефинирана с оглед необходимостта от установяването на
балансиран и устойчив модел на ползване на територията на общината и нейното
устройство, чрез което да се постигне адекватна на нуждите и тенденциите в развитието
пространствена структура на общината и свързаното с това състояние на средата за
обитаване, бизнес и рекреация, включително по отношение на нейното
инфраструктурно осигуряване.
В тази връзка са определени следните 4 основни приоритети:


Приоритет 2.1: Устройство на територията и пространствено развитие

Приоритета, свързан с устройството на територията и пространственото развитие,
е изведен на основата на необходимостта от осигуряване на адекватна устройствена
основа, чрез която да се разгърне настоящата стратегическа рамка. Това изисква от една
страна да се генерира необходимата информационна основа за територията на общината,
а от друга - да се разработят адекватни модели за ползване и устройство на територията,
в това число Общ устройствен план за общината и конкретни устройствени планове, в
зоните където планираните интервенции го изискват. Във връзка с това са определени
две основни мерки:
Мярка 2.1.1:Усъвършенстване на информационната основа за планиране и
устройство на територията
Мярка 2.1.2. Разработване и прилагане на устройствени планове


Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване и рекреация

Качеството на средата за обитаване и отдих на населението е пряко свързано с
качеството и стандарта на живот, което от своя страна предопределя формулирането на
този приоритет и включването му в Общинския план за развитие на община Враца през
периода 2014-2020 г. За обезпечаване на необходимите интервенции, насочени към
подобряване качеството на средата за обитаване са формулирани следните мерки:
Мярка 2.2.1. Подобряване качеството на средата за обитаване
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Мярка 2.2.2. Подобряване състоянието на зоните за рекреация на
населението в общината
 Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване
Инфраструктурното осигуряване на развитието е критичен момент при
формулирането на всички публични политики, като от инфраструктурното обезпечаване
на територията пряко зависи ефективността на ползване на наличните ресурси,
инвестиционната атрактивност, осигуряването на интегрираността на общината във
вътрешно регионален и между общински план, както и осигуряването на нормални
условия за живот и работа на местната общност. За да се обезпечи развитието на
общината, в съответствие с избраната Визия и стратегическа рамка, е необходимо да се
обърне приоритетно внимание на инфраструктурната обезпеченост, която, с оглед на
оценените нужди в общината, ще се осигури чрез проектни интервенции в рамките на
следните мерки:
Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и
подобряване на транспортно-комуникационното обслужване
Мярка 2.3.2. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната
мрежа и уличното осветление в рамките на населените места
Мярка 2.3.3. Водоснабдяване, канализация


Приоритет 2.4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност

Опазването на околната среда и свързаните с тази предметна област политики
представляват абсолютен приоритет на цялостната Общностна политика, което обуславя
отделянето и в конкретен приоритет. Предизвикателствата в тази област са значителни,
свързани както с необходимостта от адаптация на използваните модели за развитие към
глобалните екологични проблеми, така и с налагането на нови подходи за ползване на
природните и териториални дадености, основани на принципите на устойчивото
развитие, повишаване на ресурсната ефективност на икономиката и намаляване на
нейната енергоемкост. За тази цел в ОПР на община Враца са дефинирани следните
конкретни мерки, чрез които да се „адресира“ посочената актуална проблематика:
Мярка 2.4.1. Стратегическо и програмно осигуряване на опазването на
околната среда
Мярка 2.4.2. Опазване на биоразнообразието и защитените територии в
община Враца
Мярка 2.4.3. Управление на отпадъците
Мярка 2.4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и внедряването на
възобновяеми енергийни източници.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешкия капитал на общината
Обосновка: В съответствие със стратегията Европа 2020 и другите основни
стратегически и политически документи, на чиято основа ще се провежда Общностната
политика през следващия програмен период, един от основните акценти се явяват
човешките ресурси, тяхното развитие, съхранение и подпомагане. Именно инвестициите
в този основен ресурс на развитието е в състояние да осигури нужният на страната и на
региона интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В тази връзка са определени
следните основни приоритети и мерки:
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 Приоритет 3.1: Образование, култура, квалификация и учене през целият
живот
Ключов фактор в развитието на човешкия капитал е нивото на образованост,
професионалната квалификация и адаптивността на трудовите ресурси към динамичния
пазар на труда и неговите непрекъснато променящи се изисквания. Отчитайки това, в
ОПР на община Враца за периода 2014-2020, ще се подкрепят инициативи и проекти,
свързани със следните основни мерки:
Мярка 3.1.1. Подобряване материално-техническата база на образованието и
оптимизиране на неговата териториалната организация
Мярка 3.1.2. Повишаване качеството на образователните услуги в общината,
включително чрез задълбочаване връзките с бизнеса и пазара на труда
Мярка 3.1.3. Усъвършенстване уменията на педагогическия персонал
Мярка 3.1.4. Стимулиране на професионалното обучение и ученето през
целия живот
Мярка 3.1.5.: Подобряване МТБ на културната инфраструктура
 Приоритет 3.2: Социално обслужване на населението
Както вече стана ясно от анализа, едни от най-сериозните проблеми на
територията на Община Враца са свързани от една страна с натрупване на сериозни
контингенти възрастно население в отделните население места, а от друга- със
сравнително високи нива на безработица, включително младежка. Тези сериозни
проблеми значително натоварват социалната система на общината, която осигурява
необходимото социално обслужване на населението. Поради това, в рамките на този
приоритет ще се търси повишаване на ефективността на социалното обслужване на
населението чрез следните основни мерки:
Мярка 3.2.1. Повишаване качеството и ефективността на социалното
обслужване
Мярка 3.2.2. Разширяване на предлаганите социални услуги (включително
иновативни социални услуги)
 Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване
Здравеопазването е една от критичните локализационни услуги, от която пряко
зависи качеството на живот и миграционната подвижност на населението, а оттам и
цялостното развитие на дадена територия. Секторът „Здравеопазване“ е със сериозни
проблеми не само на местно, но и на национално ниво, като все още се търси
оптималният модел на финансиране и функциониране на здравната система. Конкретно
на територията на Община Враца, основните проблеми на здравеопазването ще бъдат
адресирани чрез следните основни мерки:
Мярка
3.3.1:
Подобряване
материално
техническата
база
на
здравеопазването в общината
Мярка 3.3.2. Подобряване обслужването на населението
Мярка 3.3.3. Подобряване ефективността на здравеопазването чрез
превенция и профилактика
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административния капацитет и
подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
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Обосновка: Административното обслужване и капацитета на администрацията за
обезпечаване планирането и управлението на общината във всички аспекти стоят в
основата на успеха на всяка една публична политика, като от тази предметна област
силно зависимо е както местното население, така и развитието на икономиката в рамките
на общината. Качеството на администрацията и услугите, които същата предоставя са
определящи за нивото на цялостният социално-икономически живот, особено през
настоящия период, когато публичните инвестиции с Европейски средства се явяват един
от основните фактори, от които зависи развитието на страната и нейните региони.
 Приоритет 4.1: Повишаване на административния капацитет на
администрацията
Административният капацитет е определящ за нивото на обществено обслужване,
за атрактивността на територията и за успеваемостта на общината по отношение силно
конкурентният „пазар“ на публични средства от Европейските фондове, чрез които да се
обезпечават публичните политики. Именно поради това е необходимо осигуряването на
целенасочена подкрепа в следните основни направления (мерки):
Мярка 4.1.1. Обучение и усъвършенстване на знанията и уменията на
администрацията
Мярка 4.1.2. Създаване на партньорства и обмен на добри практики
 Приоритет 4.2: Качествено административно обслужване
Качественото административно обслужване на населението и бизнеса е важен
елемент на бизнес средата и качеството на живот. От друга страна именно това е един от
източниците на „конфликтни ситуации“ в отношенията между администрацията и
другите субекти в рамките на общината, включително по отношение възможностите за
проява на корупционни и други негативни практики. Поради тази причина настоящият
приоритет е ориентиран към двете основни направления, от които в най-голяма степен
зависи доброто и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса в рамките на община
Враца:
Мярка 4.2.1. Подобряване организацията на работа на общинската
администрация
Мярка 4.2.2. Електронно управление
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XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ПЛАНА
При изпълнението на Общинския план за развитие на община Враца 2014-2020
важно значение има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на
предприетите интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и
адекватност на текущата ситуация.
За тези цели важно значение има организацията по наблюдението и оценката на
плана, като важен инструмент за набирането на информация и проследяването на
процесите са индикаторите.
Индикаторите за изпълнението на ОПР следва да бъдат проследими, с
оптимален брой, и да създават качествена информационна основа за процеса на
мониторинг и оценка.
При разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а
именно:
 Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни
 Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено
определен, така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на
мерната единица.
 Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат
данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са
необходими.
 Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с
целта на проекта и също така да бъде реалистичен
 Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в
ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи
в проекта.
Подходящо е за целите на плана да се използват два вида индикатори:

индикатори за резултат;

индикатори за въздействие.
Докато индикаторите за резултат проследяват преките резултати от прилагане на
интервенциите и е възможно да бъдат отчетени в кратък период от време след това, то
индикаторите за въздействие са свързани с резултатите от прилагането на съответните
интервенции във времето и проследяват по-обхватно във времето и пространството
въздействието върху територията на общината.
Индикаторите имат важно значение за проследяването на изпълнението на
плана, за оценката на неговата ефективност и ефикасност, и в този смисъл са ключов
елемент при разработването на междинни и на последваща оценка на ОПР.
При изготвянето на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на
общинския план за развитие на общината до 2020 г. е използвана матрица на
индикаторите.
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В матрицата с индикатори са включени индикаторите, мерните единици,
източника на информация, периода на отчитане, както и базовата стойност (в случай, че
такава е налична) и целева стойност към 2020 г. Проследяването на индикаторите на
годишна база дава възможност за сравнение на основни икономически, демографски,
инфраструктурни показатели през годините, анализ на връзките между тях и възможни
причини и фактори за тяхното изменение. Поради тази причина е необходимо
регуларното набиране на информация и създаването на пълна и адекватна база от
данни,която да послужи както за оценката на ОПР, така и за изготвяне на следващи
планови документи.
Освен конкретните индикатори по цели и мерки, включени в матрицата с
индикатори, е предвидено проследяване на общи индикатори, които са съобразени с
индикатори на национални и европейско ниво и методическите указания за
разработване на ОПР и позволяват сравнение на напредъка на община Враца на фона
на европейските и национални тенденции.
Демографски:

Естествен прираст на населението (%)

% население в трудоспособна възраст

% населени с висше образование

Механичен прираст на населението (%)
Икономически

Равнище на заетост (%)

Равнище на безработица (%)

Средна годишна заплата на наетите лица по трудови или служебни
правоотношения

Разходи за придобиване на ДМА

Разходи за НИРД по видове сектори

Брой фирми в общината по икономически дейности

Брой реализирани публично-частни партньорства

Брой средства за подслон в община Враца

Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи

Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро )
Селско стопанство:

Обработваема и използвана земеделска площ

Селскостопанска продукция – тона на декар и среден доби от декар

Брой отглеждани животни
Инфраструктура

Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища

Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване

Брой предприятия, получили, безвъзмездна финансова помощ

Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия
Индикатори за наблюдение на глобалните цели по околна среда:

Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти);
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Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии;

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от
населението;

Разходи за ДМА с екологично предназначение;

Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;

Дял от територията с висок риск от ерозия;

Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ
(Степен на постигане на
националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност)
Източниците на информация, освен Националния статистически институт и
неговите териториални подразделения, който е основният източник на статистическа
информация на национално ниво, биха могли бъдат Общинска служба по земеделие,
РИОСВ, РИОКОЗ, Басейнова дирекция, РЗИ, ИСУН, Изпълнителна агенция по околна
среда, Агенция пътна инфраструктура, ВиК дружества, доставчици на електроенергия,
анкетни проучвания, ЕСГРАОН, образователни и здравни населения на територията на
община Враца, ПП „Врачански Балкан“, НПО и бизнес и др.
За организацията по проследяването на индикаторите във времето следва да се
приложи организацията, предложена в „Необходими действия по наблюдението,
оценката и реализацията на плана“.
Специфични количествени индикатори. С подбрани специфични
количествени индикатори за наблюдение ще се отчита постигнатия напредък по
изпълнението на специфичните цели и приоритетите за развитие на Община Враца.
Табл.: 33. Специфични количествени индикатори
СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ

Изходна
стойност18

Целева
стойност
2020 г.

Приоритет 1.1.: Градска икономика

Увеличаване на нетните приходи от продажби на
стопанските единици /нефинансов сектор/ в % /Базова
година 2011 г. – 830 млн. лв./
Увеличаване на средната годишна работна заплата на
наетите по трудово, служебно правоотношение в частния
и обществения сектор /Базова година 2012 г. - 6488 лв. /
Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА на
стопанска единица (нефинансов сектор) в % /Базова
година 2011 г. - 633 млн.лв./
Брой лица, включени в образование и обучение за
придобиване на компетентности в съответствие с пазара
на труда /в % от населението в трудово активна възраст/
Брой курсове за професионална квалификация и
преквалификация на безработни

-

- 10%

-

30%

-

30%

-

10%

-

20

18

Годината на изходната стойност е указана в колона 1, и тя е различна, в зависимост от актуалността на
изходните данни
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Брой нови фирми, започнали своята дейност
Реализирани иновационни проекти
Брой проекти, изпълнени в рамките на зоните за
интегрирано градско възстановяване
Реализирани инвестиции в съществуващите индустриални
зони, млн.лв.

-

20
10
> 25

-

> 4,5

-

> 20

-

30%

0

1

-

30%

0
1

5
3

0
0

1
50

-

25%
20
20%

0

1

Приоритет 1.2: Развитие на конкурентоспособен аграрен
сектор

Брой реализирани проекти за предприемана на нови
дейности в сферата на земеделието, за ремонт на пътища и
закупуване на техника, рехабилитация на техническата
инфраструктура
Увеличаване на приходите от селско, горско и рибно
стопанство в % /Базова година 2011 г. – 57 млн.лв. /
Изграждане на покрит общински пазар
Приоритет 1.3.: Печеливш туристически продукт

Увеличаване на приходите на реализираните нощувки
/Базова година 2011 г. - 1203 хил.лв./
Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)
Създадени и популяризирани туристически дестинации на
база културно-историческо наследство (бр.)
Приоритет 2.1: Устройство на територията и
пространствено развитие

Изработен и одобрен от ОбС-Враца ОУП на град Враца
Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с
регионално и местно значение в км
Население с подобрен транспортен достъп (%)
Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км)
Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия
сектор с /в %/
Реконструирана градска пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ)
Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и
рекреация

Брой проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на
мини - ПСОВ в индустрията, услугите, населените места
по стандартите на ЕС
Обновен жилищен фонд (%)
Реновирани паркови пространства, в м2
Ремонтирани тротоари, в м2
Модернизирани и новоизградени велоалеи, в км
Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените
площи/
Брой спортни площадки, отговарящи на европейските
изисквания
Реализирани кампании за популяризиране на Враца като
място за инвестиции, образование и живеене

3

1,4
-

30%
6000
10000
10
20%

-

10

5

20

0

30%

Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване

Население, облагодетелствано от подобрена социална,
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образователна и здравна инфраструктура в % от общото
население
Публични сгради, въвели енергоспестяващи мерки, брой

10

17

0
0

10
6

-

2

Брой нови/рехабилитирани социални заведения (бр.)

0

10

Разкрити алтернативни социални услуги
Обслужени потребители на социални услуги, 2013 г. – 800 бр.
Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване

-

> 500

Брой нови/рехабилитирани здравни заведения (бр.)
Инвестиции в МТБ на здравни заведения, в хил.лв.

0
-

10

-

> 25

-

> 25

4

> 10

-

>5

Приоритет 3.1.: Образование, култура, спорт,
квалификация и учене през целият живот

Брой нови/рехабилитирани образователни заведения (бр.)
Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на
културата, читалища и др.(бр.)
Брой изградени и реконструирани обекти и
инфраструктура за професионален спорт и спорт в
свободното време (бр.)
Отпаднали ученици, %
Приоритет 3.2.: Социално обслужване на населението

Приоритет 4.1.: Повишване на администртивния капацитет
на администрацията

Общински служители преминали курсове за повишаване
на квалификацията
Приоритет 4.2. Качествено административно обслужване

Брой на сключените договори за участие в програми и
проекти по Структурните фондове (бр.), планов период
2007-2013 – 22 бр.
Нови електронни услуги, предоставяни от общината
Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и
насърчаване на икономическия, социалния и културния
обмен между общините на България и Европа, планов
период 2007-2013 – 5 бр.

Източници: НСИ,ТСБ-Враца, МОСВ, ИСУН, МК, МФВС, МЗ, ДФЗ, МТСП, АПИ,
МОНМ, областна администрация на Враца, община Враца и експертни проучвания
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VIV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦA
Общински план за развитие на Община ВРАЦА

/хил.лв./

Период 2014 - 2020

Местно публично
Външно публично финансиране
Частно
финансиране
финансиране
ПРИОРИТЕТ
Средства
Общ
Средства Общ Фондове на ЕС, Общ Общо външно Общ Фондове, Общ
от
дял
от
дял
друга
дял
финансиране дял
фирми
дял
общински
(%)
държавен (%)
чуждестранна
(%)
(%)
(%)
бюджет
бюджет
помощ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика

ОБЩО
Стойност

12

Приоритет 1.1.: Градска
168
0,1
2529
2
63744
51
66273
53
56624
45
125820
икономика
Приоритет 1.2.: Развитие на
конкурентноспособен аграрен
5
0,01
7945
13
43815
71
51760
84
9690
16
61455
сектор
Приоритет 1.3. : Печеливш
1876
11
500
3
7950
47
8450
51
6506
39
16832
туристически продукт
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно
осигуряване
Приоритет 2.1: Устройство на
територията и пространствено
80
5
420
28
1000
67
1420
95
0
0
1300
развитие
Приоритет 2.2.: Качество на
4119
5
10256
12
64704
77
74960
89
1684
2
83770
средата за обитаване и рекреация
Приоритет 2.3: Инфраструктурно
7066
5
20142
15
106134
80
126276
95
115
0,1
133411
осигуряване
Приоритет 2.4: Опазване на
5254
3
7201
3
156563
76
163765
79
37396
18
206373
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околната среда, ресурсна и
енергийна ефективност
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешкия капитал на общината
Приоритет 3.1: Образование,
култура, квалификация и учене
7172
5
20539
13
124431
81
144970
94
1982
1
през целият живот
Приоритет 3.2: Социално
885
4
2869
14
16271
81
19140
95
0
0
обслужване на населението
Приоритет 3.3.: Качествено
500
9
731
13
4223
77
4954
90
25
0,5
здравеопазване
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
Приоритет 4.1: Повишаване на
административния капацитет на
администрацията
Приоритет 4.2: Качествено
административно обслужване
ОБЩО:

154130
20031
5481

270

8

484

14

2616

78

3100

92

0

0

3360

150

5

450

15

2 400

80

2850

95

0

0

3 000

27545

3

74066

9

593851

73
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667917

82

14

814963

XV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО,
ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА
Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие
обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка на всички етапи на
изпълнението на плана.
Наблюдение
Общинският съвет е органът, определен за наблюдение изпълнението на
общинския план. Той отговаря за осигуряване на необходимата информация за оценка,
координация и разпределение на отговорностите между отделните структури от
общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържане на непрекъсната
комуникация с централните и местните институции.
Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. Тъй
като от формулираните в плана цели произлиза сложен комплекс от интервенции,
надхвърлящи задълженията и капацитета на общинската администрация, ще се създаде
Работна група, определена със заповед на кмета, чиято основна цел ще бъде, въз основа
на събраната обективна информация и данни, да отчита напредъка и степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики.








Функциите на Работната група по наблюдението обхващат:
разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите;
анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и
степента на постигане на интервенциите;
разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът внася в
Общинския съвет;
разглеждане предложения за преразпределение на средствата по приоритетите,
целите и мерките;
предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или подобряване
на управлението му.

Работната група е отговорна и за отчетността по изпълнението на плана. Всяка
година ще се изготвя годишен доклад, а в края на плановия период и заключителен
доклад, който Кметът внася в Общинския съвет. Съдържанието на докладите следва да
включва информация за настъпили промени в социално-икономическите условия и
секторните политики за развитие на местно, регионално и национално ниво;
постигнатия напредък по изпълнението на целите, мерките и дейностите и източниците
на финансиране; финансовото изпълнение на проектите и действията, предприети с цел
осигуряване на качество и ефективност при изпълнение на плана. Всички решения на
Работната група, конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения ще се
формализират чрез протоколи.
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С цел подпомагане на Работната група може да се създаде и постоянно
Координационно звено за изпълнението на ОПР. Членовете на звеното следва да
отговарят за изпълнението на отделните проекти, заложени в общинския план, като
изготвят ежегодна прогноза за необходимите общински средства за съфинансиране на
проектите от ОПР, идентифицират потенциални партньори за реализация на ПЧП,
инициират първоначалната подготовка на проектите до създаването на проектни екипи
за всеки проект, включително чрез иницииране на процедури за възлагане на
обществени поръчки и изготвяне на технически спецификации за изпълнение на
дейности по проектите. Участниците в проектните екипи следва да имат позиция и
професионален профил, съобразен със спецификата на проектите, напр. проекти за
околна среда, проекти за инфраструктура, проекти за енергийна ефективност на
административни сгради и др.
Като цяло, наблюдението и оценката следва да проследяват не само
използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и
физическия прогрес върху територията на общината - настъпващи промени в
състоянието на средата в резултат от предприети интервенции.
Оценка
Съгласно изискванията в нормативната уредба, чл. 13, ал.2, т. 3, чл. 33 .ал. 1 и
чл. 34 .ал. 1 от Закона за регионално развитие, ОПР подлежи на три оценки:
Предварителна, Междинна и Последваща.
Не по-късно от една година след изтичането на периода на действието на ОПР
следва да се изготви Последваща оценка на плана, включваща:
 Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 Оценка на общото въздействие;
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие.
Тук е мястото да се отбележи, че развитието на отделните сектори на
обществено-икономическия живот, както и на територията, в чиито предели се
осъществява плана, като цяло често се отличават с голяма степен на инерционност.
Поради това, резултатите и въздействията едва ли могат еднозначно да бъдат оценени
непосредствено след края на реализацията на дадения стратегически документ. Това
обяснява и честата практика този тип оценки да се извършват не непосредствено след
приключване на изпълнението на плана, а след определен период от време.
Предприетите от органите на местната власт и местното самоуправление
действия с цел осигуряване на ефективност при изпълнението на ОПР включващи:
утвърдените механизми за наблюдение и контрол; идентифицирани проблеми,
възникнали в процеса на прилагане на ОПР и предприети мерки за тяхното
преодоляване; осигуряването на информация и публичност при изпълнението на ОПР;
постигнато ниво на съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми
на територията на общината; прилагането на принципа на партньорството и др.
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XVI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА
НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Неразделна част от разработването и прилагането на Общинския план за
развитие на община Враца 2014 – 2020 е прилагането на мерки за осигуряване на
отворен и прозрачен процес и включване на гражданите и заинтересованите страни във
отделните етапи от процеса. Това се постига чрез прилагане принципа на партньорство
и извършване на дейности за информация и публичност.
Партньорство
За успешното прилагане на принципа на партньорство и включването на
гражданите и заинтересованите страни в процеса на планирането е необходимо да се
спазват някои основни правила. Целият процес трябва да приобщи заинтересованите
страни, да бъде достъпен и адекватен спрямо тях. Важна предпоставка за успешното им
включване е предоставянето на актуална и разбираема предварителна информация по
темите за съответната дискусия. Отговорните лица следва да осигурят равен достъп и
представителство до всички заинтересовани страни и да отразят резултатите от процеса
при формулирането на самите решения и политики.
Етапите за успешното включване на гражданите и заинтересованите страни за
разработване на общински планове за развитие са какво следва:
- информиране (информационни срещи, прес – коференции, публикации в
медиите и интернет и др.);
- консултиране – работни срещи, фокус групи, интервюта и др.;
- вземане на съвместни решения – публично обсъждане, „кръгла маса“,
„обществен форум“ и др.;
- изпълнение на решенията – съвместни действия за реализиране на конкретни
дейности и инициативи;
- наблюдение и оценка на изпълнението – сформиране на смесени групи за
мониторинг и оценка, обществени съвети и комисии и др.
Преди избора на подхода, формите и методите на работа е необходим
предварителен анализ на обективните условия, възможностите и рисковете. Важно е да
има предварително разработен план за работа, с ясно дефинирани цели и етапи на
процеса, участници, форми и подходи на работа, очаквани продукти и резултати и
процедури за тяхното обществено одобрение и приемане.
Информация и публичност
Информация следва да се осигурява при изготвянето на отделните етапи от
разработването на ОПР, годишните доклади за изпълнението на плана, при
разработването на междинна оценка и актуализациите на плана, както и за
изпълнението на заложените в плана проекти. Целевите групи, към които следва да е
насочена информацията, са широката общественост; потенциалните бенефициенти по
отделните мерки и проекти; лицата и организациите, осъществяващи промоцията на
индивидуални проекти. Информацията следва да осигури прозрачност на действията и
отчетност на средствата.
Публичността също трябва да се осъществи на ниво разработка и на ниво
изпълнение като включва публични представяния, публикуване на информационни
материали, медийно отразяване – при разработване на ОПР, публикуване и
разпространение на документи, поддържане на секция новини към ОПР в интернет
страницата на община Враца и др.
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XVII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

9

11

12

13

14

15

16

17

Частен
капитал
8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускорено развитие на местната икономика
Приоритет 1.1: Градска икономика
Мярка 1.1.1.: Създаване на благоприятна бизнес среда в гр. Враца за привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на
населението
Проект
ОПРР, ПО1,
Община
Изграждане на нов логистичен парк в ЗВ „И”
70 966
35 483
35 483
ЗВII-5.1
ИП1.2
Враца
Изграждане на Технологичен парк - бизнес иновационен център
Проект
ОПРР, ПО1,
Община
18 660
15 861
2 799
(в УПИ I, кв.14)
ЗВII-5.2
ИП1.2
Враца
Реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и
Проект
ОПОС, ОП1
Община
5 610
4 353
1 088
168
изграждане на нова в индустриална зона
ЗВII-3.1
Враца
Проект
Частен
Изграждане на нова газоснабдителна мрежа и ГРП
11 200
11 200
ЗВII-7.1
инвест.
Изграждане на площадка за събиране, съхранение и
транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли
Проект
Частен
ОПИК
5 890
2 503
441
2 945
от употреба МПС, излезли от употреба акумулаторни батерии и
ЗВII-7.2
инвест.
излязло от употреба ЕЕО
Проект
ОПИК
Частен
Автомобилна газозарядна станция
545
231
40
272
ЗВII-7.3
инвест.
Проект
Частен
БКТП - 20/0,4 kv, 2х630 kVA и кабелни линии CpH и HH към него
Частен кап.
1 680
1 680
ЗВII-7.4
инвест.
Мярка 1.1.2.: Преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на бизнес структурите в гр. Враца
Изграждане на цех за смилане и пресяване на
Проект
ОПИК
Частен
2 130
905
159
1 065
слънчогледов шпрот
ЗВII-7.5
инвест.
Проект
ОПИК
Частен
Леярски цех
610
259
45
305
ЗВII-7.6
инвест.
Разкриване на площадка за разкомплектоване
Проект
ОПИК
Частен
410
174
30
205
на възли/ части от автомобили
ЗВII-7.7
инвест.
Сграда с производствено и търговско предназначение и офисна
Проект
ОПИК
Частен
1 500
637
112
750
част на ДИСК – ГТ – 93 ООД
ЗВII-7.10
инвест.
Проект
Частен
ОПИК
1 290
548
96
645
Изграждане на втора SMD линия
ЗВII-7.11
инвест.
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1

2
3
4
5
6
Проект
Закупуване на шприцове и обновление
ОПИК
480
204
ЗВII-7.12
Закупуване на оборудване за металообработка и вертикална
Проект
ОПИК
438
186
планировка на цех за електро механични изделия
ЗВII-7.13
Мярка 1.1.3.: Стимулиране на иновациите и производствата с висока добавена стойност в градската икономика
Проект
Частен кап.
196
Преустройство на съществуващи базови станции GSM/ UMTS
ЗВII-7.8
Изграждане на "Гигабитова пасивна оптична мрежа" (GPON) на
Проект
Частен кап.
1 215
територията на гр.Враца
ЗВII-7.9
Стимулиране и подкрепа за стартиране на иновативни
ОПИК
1 000
800
производства
Подкрепа за производства с иновативен характер и висока
ОПИК
2 000
1600
добавена стойност
Приоритет 1.2.: Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор
Мярка 1.2.1.:Стимулиране на диверсификацията на земеделските производства и затварянето на цикъла на агробизнеса
Колективни инвестиции и интегрирани проекти, засягащи повече
ПРСР
11 500
8050
от една мярка в ПРСР
Стимулиране и подкрепа за дейности, насочени към затваряне на
цикъла на агробизнеса (преработващи мощности, пазарна
ПРСР
10 500
7350
реализация и др.)
Подкрепа за развитие на традиционните производстваПРСР
25 000
17500
зърнопроизводство и животновъдство
Мярка 1.2.2.: Развитие на биологично земеделие и устойчиви земеделски практики

7

8

36

240

32

219

196

1 215

11
Частен
инвест.
Частен
инвест.
Частен
инвест.
Частен
инвест.
Частен
инвест.
Частен
инвест.

150

50

300

100

1150

2300

Частен
инвест.

1050

2100

Частен
инвест.

2500

5000

Частен
инвест.

Осигуряване на обучения, консултантски услуги и сертификация

ПРСР

600

420

60

120

Подкрепа за млади фермери в биоземеделеито

ПРСР

850

595

85

170

Осигуряване на информация за възможностите за финансиране
Общ.
по Европейски програми и фондове на регионално, национално
бюджет
и международно развитие
Мярка 1.2.3.: Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

9

5

5

Частен
инвест.
Частен
инвест.
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

Създаване на агро-лесовъдни системи

ПРСР

5 000

4 000

1 000

Залесяване и създаване на гористи местности

ПРСР

1 000

800

200

ПРСР

3 000

2100

900

Община
Враца

ПРСР

4 000

3 000

1 000

Община
Враца

Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски
пожари и природни бедствия, включително нашествие от
вредители и поява на болест, катастрофични събития и заплахи,
свързани с климата
Инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и
търговията на горски продукти
Приоритет 1.3. : Печеливш туристически продукт
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12

13

14

15

16

17

1
2
3
4
Мярка 1.3.1.: Инфраструктурно осигуряване и социализация на туристически ресурси, обекти и зони
Изграждане на инфраструктура за развитие на туристическите
услуги на територията на военното поделение

Проект
ЗВIII-2.2

6

7

3 012

Водоснадяване на курортни локации в ПП „Врачански балкан”
Социализация и адаптация на културно-историческо наследство в
Община Враца – град и населени места
Мярка 1.3.2.: Разработване и пазарна реализация на туристически продукти
Промотиране на регионален туристически продукт ВрацаМездра-Роман
Проект за развитие на туристическа дестинация Врачански
балкан-Вършец-Берковица
Мярка 1.3.3.: Маркетинг и реклама
Рекламна и маркетингова кампания за представяне на
туристическа дестинация Врачански балкан-Вършец-Берковица
Рекламни материали за туризма в община Враца
Участие в туристически изложения

5

Кап.П-ма

8

1 506

10 000

5 000

1 000

800

1 506
5 000

100

100

100

2 350

2 000

350

ИТИ

200

150

50

Кап.П-ма
Кап.П-ма

100
70

11
Община
Частен
инвест.
Частен
инвест.
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

100

ИТИ

9

Община
Враца
Община
Община

100
70

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво пространствено развитие, качествена среда за обитаване и адекватно инфраструктурно осигуряване
Приоритет 2.1: Устройство на територията и пространствено развитие
Мярка 2.1.1: Усъвършенстване на информационната основа за планиране и устройство на територията
Цифровизация на кадастъра на населените места в община Враца

ОПДУ

300

250

50

Изготвяне на цифров подземен кадастър на гр. Враца

ОПДУ

500

400

100

Интегрирана ГИС на община Враца
Мярка 2.1.2:Разработване и прилагане на устройствени планове
Разработване на ОУП на община Враца
Приоритет 2.2.: Качество на средата за обитаване, бизнес и рекреация
Мярка 2.2.1.: Подобряване качеството на средата за обитаване
Благоустрояване на междублоковите пространства в социална
Проект
зона
ЗВI-4.2
Благоустрояване на междублоковите пространства в зона с
Проект
обществена значимост
ЗВIII-5.2
Утилизиране и благоустрояване на територията на бившето
Проект
военно поделение за изграждане на публична зона с културни,
ЗВIII-2.1
развлекателни и спортни обекти, места за отдих и занимания
Проект
Изграждане на детски площадки в социална зона
ЗВI-5.1
Изграждане и рехабилитация на спортни игрища в социална
Проект
зона
ЗВI-5.2

ОПДУ

500

350

100

50

170

30

ОПРР, ПО1,
ИП 1.2
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

Община
Враца
Община
Враца
Община

Община
Враца
Община
Враца

4 481

3 618

638

224

-

11 721

9 464

1 670

586

-

13 420

10 830

1 912

617

-

Община
Враца

670

541

95

33

-

Община

1 027

829

146

51

-

Община
Враца

129

12

13

14

15

16

17

1
Изграждане на детски площадки в индустриална зона
Изграждане на детски площадки в зона с обществена значимост
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на сградата на покрит общински пазар в зона с
обществена значимост
Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в
централната градска част на гр. Враца
Спортна инфраструктура на територията на военното поделение

2
Проект
ЗВII-6.1
Проект
ЗВIII-6.1

3
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2
ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

Проект
ЗВIII-4.4

4

5

6

7

8

174

141

25

8

-

609

492

86

30

-

ОПРР, ПО1,
ИП 1.1

3 445

2 928

Проект
ЗВIII-6.2

ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

12 326

9 953

1 756

616

Проект
ЗВIII-7.3

ОПРР, ПО1,
ИП 1.4

7 787

6 619

-

-

516

Оборудване и обзавеждане на оперативните центрове на
Проект
ОПРР, ПО1,
системата за безопасна градска среда и превенция на риска
12 222
9 869
1 741
611
ЗВIV-1.4
ИП 1.5
(СБГСПР)
Оборудване и обзавеждане на "Център за наблюдение и
Проект
ОПРР, ПО1,
445
445
управление на нарушенията" в КАТ
ЗВIV-1.5
ИП 1.5
Подобряване привлекателността на централните части на
Кап.П-ма
100
100
населените места в общината (села)
Мярка 2.2.2.Подобряване състоянието на зоните за рекреация на населението в общината
Реконструкция на парк и изграждане на обществени зелени
Проект
ОПРР, ПО1,
7 866
6 351
1 120
393
площи в индустриална зона гр. Враца
ЗВII-6.2
ИП 1.2
Реконструкция на парк и изграждане на обществени зелени
Проект
ОПРР, ПО1,
275
222
39
13
площи в социална зона гр. Враца
ЗВI-5.3
ИП 1.2
Подготовка на техническа документация за Реконструкция на
ДБФП
ОПРР, ПО5
централна пешеходна зона ЗВIII-6.2; 19. Реконструкция на
57
48
3
2013 г.
2007-2013
площад Руски ЗВIII-6.3.3
Реконструкция на парк и изграждане на обществени зелени
Проект
ОПРР, ПО1,
6 845
5 527
975
342
площи в зона с обществена значимост гр. Враца
ЗВIII-6.3
ИП 1.2
Подобряване състоянието на зелените площи и парковите
ПРСР
300
200
50
50
територии в населените места (селата)
Кап.П-ма
Приоритет 2.3: Инфраструктурно осигуряване
Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и подобряване на транспортно-комуникационното обслужване
Рехабилитация на републиканска пътна мрежа
ОПТТИ
Кап.П-ма
Рехабилитация на общинска пътна мрежа
25 500
20 000
5 000
500
ПРСР
Модернизация и разширение на тролейбусния градски транспорт Проект
ОПРР, ПО1,
21 417
17 294
3 052
1 070
на територията на гр. Враца
ЗВIV-1.1
ИП 1.5
ППП, ФА, Работен проект „Интегриран градски транспорт на гр.
ДБФП
ОПРР, ПО5
170
145
25
Враца” (Проект ЗВIV)
2013 г.
2007-2013
Мярка 2.3.2. Реконструкция, рехабилитация и изграждане на уличната мрежа и уличното осветление в рамките на населените места
Анализиране и оптимизация на проекта „Синя зона” в гр.Враца
Кап.П-ма
100
100

130

1 168

9

11
Община
Враца
Община
Враца
Община
Частен
инвест.
Община
Враца
Община
Частен
инвест.
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

АПИ
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община

12

13

14

15

16

17

1
2
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и съоръжения
Проект
гр. Враца
ЗВIV-1.2
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично
Проект
осветление и изграждане на обществени паркинги в
ЗВII-6.3
индустриална зона
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично
Проект
осветление и изграждане на обществени паркинги в зона с
ЗВIII-6.4
обществена значимост
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, улично
Проект
осветление и изграждане на обществени паркинги в социална
ЗВI-5.4
зона
Мярка 2.3.3. Водоснабдяване, канализация
Реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и
ДБФП
изграждане на нова
2009
Замяна на съществуващите попивни ями в населените места с
водоплътни изгребни ями. Проектиране и изграждане на система
за пречистване на отпадни води в населени места до 2000ЕЖ.
Проучване възможността за създаване на изкуствени
агломерации с над 2000 ЕЖ при изграждане на канализационни
мрежи и пречиствателни станции в по-малките населени места.
Проучване възможността за финансиране и изграждане на
дъждовни канализации в населените места
Мярка 2.3.4. Подобряване МТБ на административни и публични сгради
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ефективност на общинските зони в сградата на пощата в ж.к.
ЗВI-6.1
"Дъбника"
Оборудване и обзавеждане на общинските зони в сградата на
Проект
пощата в ж.к. "Дъбника"
ЗВI-6.2
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ефективност на административни сгради с публична функция
ЗВIII-4.1
Подготовка на техническа документация за сградата на община
ДБФП
Враца и аудиториума към нея и концертна зала, киносалон,
2013 г.
библиотека ЗВIII-4.1.1;
Оборудване и обзавеждане на обществени сгради в зона с
Проект
обществена значимост
ЗВIII-4.5
Оборудване и обзавеждане на сгради с публична функция
Проект
(Сувенирна палата, Клуб на инвалида, покрит общински пазар)
ЗВIII-4.6
Оборудване и обзавеждане на спортен комплекс
Проект
„Вестител“
ЗВIII-7.2

3
ОПРР, ПО1,
ИП 1.5

Оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на
територията на военното поделение

Проект
ЗВIII-7.4

4

5

6

7

8

9

11

24 311

19 631

3 464

1 215

Община
Враца

ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

9 113

7 359

1 298

455

Община
Враца

ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

25 685

20 741

3 660

1 284

Община
Враца

ОПРР, ПО1,
ИП 1.2

12 185

9 889

1 737

609

Община
Враца

ОПОС
2007-2013

ЗИП
Враца

ОПОС

2 000

1 500

300

200

Община
Враца

ОПОС

2 000

1 500

300

200

Община
Враца

ОПОС

100

80

10

10

Община
Враца

Кап.П-ма

328

328

Община
Враца

Кап.П-ма

71

71

ОПРР, ПО1,
ИП 1.1

6 512

5 258

928

325

ОПРР, ПО5
2007-2013

44

37

7

-

ОПДУ, ПО1

2 409

2 048

361

-

-

699

-

-

Община
Враца

Кап.П-ма

699

ОПРР, ПО1,
ИП 1.4

327

278

-

-

49

ОПРР, ПО1,
ИП 1.4

440

374

-

-

66

131

Община
Враца
Община
Враца

Община
Враца
Община
Враца
Община
Сп.клуб
Община
Спортен
клуб

12

13

14

15

16

17

1
2
3
Приоритет 2.4: Опазване на околната среда, ресурсна и енергийна ефективност
Мярка 2.4.1. Стратегическо и програмно осигуряване на опазването на околната среда
Актуализация на Общинска програма за опазване на околната
Кап.П-ма
среда 2010-2014 год.
Актуализация на Програма за намаляване нивата на ФПЧ-10 и
достигане на установените норми за съдържанието им в
ОПОС
атмосферния въздух в община Враца за периода 2011-2014 год.
Актуализация на наредбата за изхвърлянето, събирането в
т.ч.разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и
Кап.П-ма
обезвреждане на битови и строителни отпадъци на своя
територия съгласно изискванията на ЗУО
Изграждане на система за информация включваща:
- Популяризиране ползите от разделно събиране на отпадъците
във всички населени места на общината.
- Подготовка и провеждане на специфични програми укрепващи
ОПОС
административния капацитет и информираността на населението
и заинтересованите страни.
- Отчитане активността на населението в реализирането на
мероприятия свързвани с опазване на околната среда.
Поддържане на информация за добри практики сред
населението в процесите на вземания на решения и изграждане
ОПОС
на разделни канализационни мрежи и пречиствателни станции в
по-малките населени места на територията на общината.
Съставяне и актуализиране на публичен регистър на озеленените
площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с
ОПОС
историческо значение.
Разясняване на същността и прилагането и необходимостта на
ОПОС
екосистемните услуги
Продължаване разяснителната дейност свързана с подобряване
ОПОС
на енергийната ефективност на сградния фонд
Увеличаване дяла на „зелени” обществени поръчки
Актуализация на информацията за защитените територии в
община Враца : -Резерват”Врачански карст”; -Природен
парк”Врачански балкан”; -Природни забележителности” ОПОС
Вратцата”, „Божите мостове”,”Леденика”,”Понора”; -Защитена
местност”Вола”,”Боров камък” , „Веждата”, ”Речка”, ”Падините”.
Ежегодно поддържане на речните легла в обсега на населените
Кап.П-ма
места
Почистване и рекултивиране на коритото на река
Проект
Кап.П-ма
Лева
ЗВIII-6.5
Проектиране и рехабилитация на язовирите общинска
ОПОС
собственост

4

5

6

7

2
5

3

1

8

9

11

2

Община
Враца

1

Община
Враца
Община
Враца

1 000

800

100

100

Община
Враца

200

150

25

25

Община
Враца

12

9

1

2

Община
Враца

25

20

2,5

2,5

50

35

5

10

100

70

20

10

200

Община
Враца
Община
Враца

Община
Враца

200

1 473

-

-

1 473

3 300

2 800

300

200

-

132

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

12

13

14

15

16

17

1
2
3
Поддържане на зелената система на гр.Враца и населените места
Кап.П-ма
в общината. Изграждане на нови зелени площи
Подобряване състояние на уличната инфраструктура в
Кап.П-ма
населените места и поддържане високо ниво на чистота
Ликвидиране на останалите стари замърсявания на почви с тежки
ОПОС
метали и устойчиви органични пестициди
Разработване стратегическа карта за шум и план за действие на
ОПОС
Община Враца
Мярка 2.4.2. Опазване на биоразнообразието и защитените територии в община Враца
Опазване на природните местообитавания, дивата флора и фауна
на защитените зони от мрежата Натура 2000 :
-BG0002053 ”Врачански балкан” /землища на гр.Враца,
с.Лютаджик, с.Згориград, с. Бели Извор , с.Паволче, с.Челопек/
ОПОС
-BG0000166 ”Врачански балкан” /землища на гр.Враца,
с.Лютаджик, с.Згориград, с. Бели Извор , с.Паволче, с.Челопек/
-BG0000594 ”Божия мост-Понора” /землище на с.Лиляче/
-BG0000487 ”Божите мостове” /землище на с.Лиляче/
Обозначаване с природозащитен знак на вековните дървета
ОПОС
разположени на територията на община Враца
Допълнително проучване на възможностите на района за
ОПОС
ползване на ресурсите от лечебните растения
Мярка 2.4.3. Управление на отпадъците
Закриване и рекултивация на нерегламентираните сметища в
ОПОС
населените места
Приемане и популяризиране превантивни мерки срещу
ОПОС
безконтролното разполагане на отпадъци за третиране
Предотвъртяване на замърсяванията на общинската пътна мрежа
ОПОС
и крайпътна инфраструктура
Внедряване организирана система за разделно събиране от
общия поток на: 1) рециклируеми отпадъци чрез сухи
ОПОС
контейнери; 2) зелени отпадъци чрез специализирани съдове; 3)
хранителни отпадъци чрез специализирани съдове
Проучване, проектиране и изграждане на площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци
ОПОС
от домакинствата на: едрогабаритни отпадъци; опасни отпадъци;
отпадъци от черни и цветни метали
Проучване, проектиране и изграждане на инсталация за
ОПОС
третиране на биоразградими/органични/ и зелени отпадъци
Проучване, проектиране и изграждане на инсталация за
ОПОС
събиране, обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
Поетапно въвеждане на домашно компостиране в населените
ОПОС
места на общината с обезпечаване на необходимите компостери

4

5

6

7

1 000

8
1 000

9

11
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

2 000

1 700

200

100

1 000

900

50

50

150

135

10

5

3 000

2 500

300

200

20

15

3

2

100

75

15

10

2 000

1 600

300

100

10

8

1

1

700

580

150

20

15 000

12 000

2 000

1 000

Община
Враца

250

200

30

20

Община
Враца

2 000

1 600

300

100

1 000

800

100

100

550

450

50

50

133

Община
Враца

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

12

13

14

15

16

17

1
2
3
4
5
6
7
Рекултивация на съоръжения с изчерпан експлоатационен
капацитет: клетки 1.1 и 1.2 към РДНО; строително разтоварище;
ОПОС
3 200
2 800
300
кариера „Пискавец”
Проучване, проектиране и изграждане на общинско депо за
ОПОС
2 000
1 700
200
строителни отпадъци и инсталации за оползотворяването им
Ежегодно подновяване на амортизираните съоръжения за
ОПОС
3 500
2 800
500
събиране,съхранение и извозване на битови и строит. отпадъци
Информационно - образователна кампания за разделно
ОПОС
50
45
2
събиране на отпадъци
Мярка 2.4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници.
Изпълнение на Програмата за насърчаване на използването на
ОПОС, ИЕЕ,
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода
300
270
20
Кап.П-ма
2013-2020 год.
Ремонт на основните елементи на многофамилни жилищни
Проект
ОПРР, ПО1,
85 876
64 407
сгради в социална зона
ЗВI-4.1
ИП 1.1
Ремонт на основните елементи на многофамилни жилищни
Проект
ОПРР, ПО1,
60 295
45 221
сгради в зона с обществена значимост
ЗВIII-5.1
ИП 1.1
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
309
249
44
ефективност на обществени сгради с публична функция
ЗВIII-4.2
ИП 1.1
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за
Проект
ОПРР, ПО1,
енергийна ефективност на спортен комплекс
ЗВIII-7.1
ИП 1.4
1 159
985
„Вестител
Ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и
климатизация на помещенията, които ще поместят оперативните
Проект
ОПРР, ПО1,
898
725
127
центрове на системата за безопасна градска среда и превенция
ЗВIV-1.3
ИП 1.5
на риска (СБГСПР)
Обновяване на многофамилни жилищни сгради на териториите
Проект
ОПРР, ПО1,
извън зоните за въздействие, определени от ИПГВР на град
13 639
10 911
2 045
ЗВ-V-1
ИП 1.1
Враца
Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал на общината
Приоритет 3.1.: Образование, култура, квалификация и учене през целия живот
Мярка 3.1.1.: Подобряване материално-техническата база на образованието и оптимизиране на неговата териториалната организация
Подготовка на техническа документация - ОДЗ „Зора”, ОДЗ
ДБФП
ОПРР, ПО5
„Звънче”, ОДЗ „Знаме на мира”, ОДЗ „Радост” (ЗВI-1.1.3, ЗВI-1.1.4,
36
32
4
2013 г.
2007-2013
ЗВI-1.1.5, ЗВI-1.1.6)
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
ефективност на образователни институции – детски ясли и
13 675
11 042
1 948
ЗВI-1.1
ИП 1.3
градини, основни и средни училища в социална зона
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
4 613
3 725
657
ефективност на професионални гимназии (ЗВII-1.1.1)
ЗВII-1.1
ИП 1.3
Подготовка на техническа документация за сградата на
ДБФП
ОПРР, ПО5
9
7
2
„Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство”
2013 г.
2007-2013

8

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

100
200
1

Община
Враца

10
-

21 469

-

15 073

15
173

681

683

-

230

-

134

Община
Враца

Община
Враца

-

-

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Спортен
клуб
Община
Враца

44

-

11
Община
Враца

100

-

9

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

12

13

14

15

16

17

1
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на образователни институции – детски ясли и
градини, основни и средни училища в зона с обществена
значимост
Подготовка на техническа документация – ПМГ „Акад. Иван
Ценов” (ЗВIII-1.1.1); СОУ „Отец Паисий” (ЗВIII-1.1.3); ОДЗ
„Единство, творчество и красота” (ЗВIII-1.1.8); ОДЗ „Детски свят”
(ЗВIII-1.1.9); ЦДГ „Дъга” (ЗВIII-1.1.10); ЦДГ „Европейчета”, база 1
(ЗВIII-1.1.11); ОДЗ „Българче” (ЗВIII-1.1.12); ЦДГ „Щастливо
детство” (ЗВIII-1.1.13)
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на образователни институции – детски ясли и
градини, основни и средни училища от група проекти 3BV-2:
Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и
оборудване на образователни институции
Оборудване и обзавеждане на образователни институции –
детски ясли и градини, основни и средни училища (учебни зали,
библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси,
интернет връзки) в индустриална зона
Оборудване и обзавеждане на образователни институции –
детски ясли и градини, основни и средни училища (учебни зали,
библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси,
интернет връзки) в зона с обществена значимост
Оборудване и обзавеждане на професионални гимназии

2

3

4

5

6

7

8

Проект
ЗВIII-1.1

ОПРР, ПО1,
ИП 1.3

23 919

19 314

3 408

1 195

Община
Враца

Проект
ЗВIII-1.1

ОПРР, ПО5
2007-2013

72

60

22

-

Община
Враца

Проект
3BV-2.1

ОПРР, ПО1,
ИП 1.3

42 905

34 324

6 435

2 145

Община
Враца

Проект
ЗВI-1.2

ОПРР, ПО1,
ИП 1.3

2 387

1 928

340

119

-

Община
Враца

Проект
ЗВIII-1.2

ОПРР, ПО1,
ИП 1.3

3 081

2 488

439

154

-

Община
Враца

Проект
ЗВII-1.2

ОПРР, ПО1,
ИП 1.3

649

524

92

32

-

Община
Враца

Оборудване и обзавеждане на образователни институции –
детски ясли и градини, основни и средни училища (учебни зали,
библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси,
Проект
ОПРР, ПО1,
5 519
4 415
827
275
интернет връзки) от група проекти 3BV-2: Образователна
3BV- 2.2
ИП 1.3
инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на
образователни институции
Мярка 3.1.2.: Повишаване качеството на образователните услуги в общината, включително чрез задълбочаване връзките с бизнеса и пазара на труда
Разработване на професионално ориентирани програми за
обучение съвместно с бизнеса
Усъвършенстване на учебните програми в училищата
Мярка 3.1.3. Усъвършенстване уменията на педагогическия персонал
Курсове за усъвършенстване преподавателските и
презентационните умения
Обучение за работа с ИТ
Специализирани обучения за повишаване професионалната
квалификация

9

11

Община
Враца

ОПРЧР

600

450

100

-

ОПРЧР

700

550

100

50

Община
Враца,
обр.орг.
Обр.орг.

100

80

15

5

Обр. Орг.

200

150

30

20

Обр. Орг.

300

250

30

20

Обр. Орг.

ОПРЧР
ОПРЧР
ОПРЧР

135

50

12

13

14

15

16

17

1
2
3
Разработване и участие в проекти за мобилност и обмен на
ОПРЧР
добри практики
Мярка 3.1.4. Стимулиране на професионалното обучение и ученето през целият живот
Квалификационни и професионални обучения за безработни
ОПРЧР
младежи
Професионални курсове за квалификация и преквалификация
ОПРЧР
Разработване и участие в проекти за мобилност и обмен на
ОПРЧР
добри практики в професионалното обучение
Мярка 3.1.5.: Подобряване МТБ на културната инфраструктура
Подготовка на техническа документация за сградата на
Регионален исторически музей ЗВIII-3.1.1; Сградата на
ДБФП
ОПРР, ПО5
Драматично-куклен театър Враца и Държавна филхармония
2013 г.
2007-2013
Враца ЗВIII-3.1.4; Сградата на Младежки дом Враца ЗВIII-3.1.6
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
ефективност на културни центрове в социална зона
ЗВI-3.1
ИП 1.4
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
ефективност на културни центрове с обществена значимост
ЗВIII-3.1
ИП 1.4
Оборудване и обзавеждане на културни центрове в социална
Проект
ОПРР, ПО1,
зона
ЗВI-3.2
ИП 1.4
Оборудване и обзавеждане на културни центрове с обществена
Проект
ОПРР, ПО1,
значимост
ЗВIII-3.2
ИП 1.4
Проект
ОПРР, ПО1,
Културна инфраструктура на територията на военното поделение
ЗВIII-3.3
ИП 1.4
Оборудване и обзавеждане на културна инфраструктура на
Проект
ОПРР, ПО1,
територията на военното поделение
ЗВIII-3.4
ИП 1.4
Приоритет 3.2.: Социално обслужване на населението
Мярка 3.2.1.: Повишване качеството и ефективността на социалното обслужване
Продължение на дейностите на Център за обществена подкрепа - Проект
ОПРЧР,
Враца
ЗВII-8.1
ПО2, ИП 2
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
ефективност на социални институции в социална зона
ЗВI-2.1
ИП 1.4
(„Зорница”)
Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура в
Проект
ОПРР, ПО1,
социална зона („Зорница”)
ЗВI-2.2
ИП 1.4
Общински мерки за достъп до заетост за трайно безработни и
Проект
ОПРЧР,
хора с увреждания – подкрепа за развитие на кооперации и
ЗВI-7.1
ПО2, ИП 3
социални предприятия
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ефективност на „Клуб на инвалида“, на първи етаж от жил.блок,
Кап.П-ма
ЗВIII-4.3
бул. “Мито Орозов” 16
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
ефективност на социални институции в индустриална зона
ЗВII-2.1
ИП 1.4

4

5

6

7

8

9

11

2 000

1 500

300

200

Обр. Орг.

3 000

2 500

300

200

Обр. Орг.

1 000

800

150

50

Обр. Орг.

2 500

1 900

500

100

Обр. Орг.

62

53

9

-

Община
Враца

6 458

5 214

920

322

-

18 813

15 191

2 680

940

-

1 740

1 405

248

87

-

6 902

5 573

983

345

-

11 272

9 581

-

-

1 690

1 618

1 375

-

-

242

550

467

82

-

1 380

1 114

196

69

503

406

71

25

400

340

60

65
10 901

Община
Враца
-

1 553

-

545

136

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

65
8 803

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

-

Община
Враца

12

13

14

15

16

17

1
2
3
4
5
Оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура в
Проект
ОПРР, ПО1,
3 537
индустриална зона
ЗВII-2.2
ИП 1.4
Мярка 3.2.2.: Разширяване на предлаганите социални услуги (включително иновативни социални услуги)
Изграждане на център по трудотерапия и пещ за грънчарство в
Дейност ОПРР, ПО1,
69
сградата на бившата топлоцентрала в двора на център „Зорница“
ЗВI-2.1.2 ИП 1.4
Оборудване и обзавеждане на център по трудотерапия и пещ за
Дейност ОПРР, ПО1,
грънчарство в сградата на бившата топлоцентрала в двора на
26
3BI-2.2.2 ИП 1.4
център „Зорница“
Проект
ОПРЧР,
Център за развитие на общности в социална зона
700
ЗВI-7.2
ПО2, ИП1
Популяризиране и развитие на
Проект
ОПРЧР,
Приемната грижа в община Враца и включване на работещи
500
ЗВI-7.3
ПО2, ИП1
приемни семейства
Продължаване дейността на Звено
Проект
ОПРЧР,
500
„Майка и бебе” (ЗМБ) в град Враца
ЗВI-7.4
ПО2, ИП1
Проект
ОПРЧР,
Програма "Личен асистент"
350
ЗВI-7.5
ПО2, ИП1
Проект
ОПРЧР,
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
550
ЗВI-7.6
ПО2, ИП1
Приоритет 3.3.: Качествено здравеопазване
Мярка 3.3.1.: : Подобряване материално техническата база на здравеопазването в общината
Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна
Проект
ОПРР, ПО1,
3 405
ефективност на здравни центрове
ЗВII-4.1
ИП 3.1
Проект
ОПРР, ПО1,
Оборудване и обзавеждане на здравни центрове
1 416
ЗВII-4.2
ИП 3.1
Мярка 3.3.2.: Подобряване обслужването на населението
Стимулиране и подкрепа за лекарските практики в селската част
ОПРЧР
300
на общината
Повишаване професионалната квалификация на здравния
ОПРЧР
50
персонал
Мярка 3.3.3.: Подобряване ефективността на здравеопазването чрез превенция и профилактика
Разработване и прилагане на общински програми за здравна
Кап.п-ма
250
профилактика
Провеждане на здравни информационни кампании

ОПРЧР

60

6

7

8

9

11

2 856

504

176

Община
Враца

55

10

4

Община
Враца

21

4

1

Община
Враца

595

105

-

Община
Враца

425

75

-

Община
Враца

425

75

-

297

52

-

467

82

-

2 749

485

170

1 144

201

70

250

30

20

40

5

5

250
40

10

Стратегическа цел 4: Усъвършенстване на административния капацитет и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса
Приоритет 4.1.: Повишаване на административния капацитет на администрацията
Мярка 4.1.1.: Обучение и усъвършенстване на знанията и уменията на администрацията
Участие на общински служители в организирани обучения от
Общ.
ИПАЕИ
бюджет
Разработване и участие в проекти по ОП "Добро управление"
ОПДУ
2 000
1 500
300
Обучения по езикови и комуникативни умения
ОПДУ
500
380
80

10

Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

Община
Враца
Община
Враца
Здравни
орг.
Здравни
орг.
Община
Враца
Община
Враца

Община
Враца
Община
Община

10
200
40
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12

13

14

15

16

17

1
2
3
Мярка 4.1.2.: Създаване на партньорства и обмен на добри практики
Разработване и участие в проекти по програми за международно
сътрудничество
Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението Проект
ОПДУ, ПО
на проектите в ЗВI
ЗВI-7.7
Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението Проект
ОПДУ, ПО
на проектите в ЗВII
ЗВII-8.2
Извършване на междинна и последваща оценка на изпълнението Проект
ОПДУ, ПО
на проектите в ЗВIII
ЗВIII-8.1
Приоритет 4.2.Качествено административно обслужване
Мярка 4.2.1.: Подобряване организацията на работа на общинската администрация
Дейности по оптимизацията на организацията на работа на
ОПДУ
общинската администрация
Мярка 4.2.2.: Електронно управление
Дейности по разработване и внедряване на електронни услуги и
ОПДУ
информационни системи

4

5

6

7

8

9

11
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца
Община
Враца

500

430

50

20

120

102

18

-

120

102

18

-

120

102

18

-

2 000

1 600

300

100

Община
Враца

1 000

800

150

50

Община
Враца

Забележка:
ЗВI - Зона с потенциал за икономическо развитие, една от зоните в ИПГВР Враца
ЗВII - Зона с преобладаващ социален характер, една от зоните в ИПГВР Враца
ЗВIII – Зона с публични функции с висока обществена значимост, една от зоните в ИПГВР Враца
ЗВIV – Проекти за Интегриран градски транспорт Враца
ЗВ-V – Зона с териториите извън зоните за въздействие определени от ИПГВР на град ВРАЦА
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13

14

15

16
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Списък на обектите (образователна, културна, социална инфраструктура) в зоните за
въздействие, включени в ИПГВР - ВРАЦА
Зона за въздействие: ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (3ВI)
ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ № ЗВI-1.1 и № ЗВI-1.2
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на
образователни институции
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на образователни институции – детски ясли и градини,
основни и средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси,
интернет връзки)
Дейност 1 - СОУ „Никола Войводов”, жк. „Дъбника"- РЗП – 7 440 кв. м, ЗП- 2 670 кв.м, двор – 35 520 кв.м;
Дейност 2 - ОДЗ "Звездица", жк. "Дъбника"- РЗП – 1 544 кв. м, ЗП- 772 кв.м, двор – 7, 696 кв.м;
Дейност 3 - ОДЗ "Зора", жк. "Дъбника"- РЗП – 2 819 кв. м, ЗП- 1 861 кв.м, двор – 13, 265 кв.м;
Дейност 4 - ОДЗ "Звънче", жк."Сениче"- РЗП – 1 828 кв. м, ЗП- 914 кв.м, двор – 6 290 кв.м;
Дейност 5 - ОДЗ "Знаме на мира", жк. "Дъбника" - РЗП – 2 424 кв. м, ЗП- 1 212 кв.м, двор – 8 918 кв.м;
Дейност 6 - ОДЗ "Радост" жк. "Дъбника" - РЗП – 4 020 кв. м, ЗП- 2 010 кв.м, двор – 6, 705 кв.м.
ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ № ЗВI-2.1 и № ЗВI-2.2
Група проекти: Социална инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на социални
институции
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на социални институции
Дейност 1 - Ремонт на дневен център за деца и възрастни с увреждания „Зорница” - РЗП – 780 кв. м, ЗП- 390
кв.м, двор – 1 200 кв.м;
Дейност 2 - Изграждане на център по трудотерапия и пещ за грънчарство в сградата на бившата
топлоцентрала в двора на център „Зорница“ - РЗП, ЗП- 80 кв.м.
ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ № ЗВI-3.1 и № ЗВI-3.2
Група проекти: Културна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на културни
центрове
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на културни центрове
Дейност 1 - Читалище в жк „Дъбника” с помещения за библиотека, медиатека, клубни дейности,
книжарница, клуб на пенсионера, помещение за кварталния, камерна зала и игрална зала за деца (в крило
от бившето училище „Давид Тодоров“) - РЗП – 1 512 кв. м, ЗП- 756 кв.м, двор – 1 529 кв.м.
Дейност 2 - Младежки център, жк "Дъбника" (в бившето училище „Давид Тодоров”) - РЗП – 5 884 кв. м, ЗП1 955 кв.м, двор – 22 800 кв.м

Зона за въздействие: ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (3BII)
ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ № ЗВII-1.1 и № ЗВII-1.2
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на
образователни институции
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
професионални гимназии
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на професионални гимназии
Дейност 1 - Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца – РЗП - 6 106 кв. м, ЗП- 1 994
кв.м, двор – 18 121 кв.м.
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ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-2.1
Група проекти: Социална инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на социални
институции
Дейност 1 - Изграждане на хоспис в сградата на бившия „Химически техникум" - РЗП – 3 436 кв. м, ЗП- 1 292
кв.м, двор – 17 711 кв.м;
Дейност 2 – Изграждане на младежки занаятчийски център и център за техническо развитие в сградата на
бившето училище „Антон Иванов“ - РЗП – 2 459 кв. м, ЗП- 1, 499 кв.м, двор – 16 553 кв.м;
Дейност 3 – Преместване на съществуващия „Център за обществена подкрепа“ и неговото разширение в
блок №5 (ул. „Никола Вапцаров“) – партерен и първи етаж - РЗП –1 464 кв. м, ЗП- 732 кв.м;
Дейност 3 – Разполагане на различни социални дейности на партерно ниво в блок №3 (ул. „Никола
Вапцаров“) - РЗП, ЗП- 734 кв.м.
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-5.1
Група проекти: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика
Име на проекта: Изграждане на нов логистичен парк
Дейност 1 - Изграждане на нов логистичен парк северно от жп линията по новопредложената източна дъга парцел – 88 893 кв.м. Проектът за изграждане на нов логистичен парк в УПИ II, кв.11; УПИ II, кв.12; УПИ I,
кв.12; УПИ V, кв.9; УПИ VI, кв.14 и УПИ III, кв.14 с площ 88 893 кв.м,
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВII-5.2
Група проекти: Подобряване конкурентноспособността на местната икономика
Име на проекта: Изграждане на Технологичен парк (бизнес иновационен център) разположен в УПИ I,
кв.14 с площ 19 810 кв.м
Зона за въздействие: ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (3BIII)
ПРОЕКТЕН ФИШ № 3BIII-1.1
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни
институции
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
образователни институции - детски ясли и градини, основни и средни училища
Дейност 1 - Природо-математическа гимназия "Акад. Иван Ценов"- РЗП - 4 990 кв. м, ЗП- 2 508 кв.м, двор - 8
317 кв.м;
Дейност 2 - СОУ „Козма Тричков" - РЗП -1385 кв. м, ЗП- 2 640 кв.м, двор -1660 кв.м;
Дейност 3 - СОУ „Отец Паисий"- РЗП - 4 683 кв. м, ЗП-1164 кв.м, двор - 2 325 кв.м;
Дейност 4 - СОУ „Васил Кънчев"- РЗП - 2 972 кв. м, ЗП-1540 кв.м, двор - 5 627 кв.м;
Дейност 5 - СОУ „Христо Ботев" - РЗП - 3 435 кв. м, ЗП-1145 кв.м, двор - 6 852 кв.м;
Дейност 6 - НУ "Иванчо Младенов" - РЗП -1564 кв. м, ЗП- 782 кв.м, двор -1923 кв.м;
Дейност 7 - НУ"Св.Софроний Врачански"- РЗП - 2 090 кв. м, ЗП- 1 283 кв.м, двор - 2 260 кв.м;
Дейност 8 - ОДЗ „Единство творчество, красота" - РЗП - 2 428 кв. м, ЗП-1 483 кв.м, двор - 6 437 кв.м;
Дейност 9 - ОДЗ "Детски свят" - РЗП,ЗП- 382 кв.м, двор - 2 649 кв.м;
Дейност 10 - ЦДГ ,Дъга" - РЗП - 2 006 кв. м, ЗП-1350 кв.м, двор - 2 589 кв.м;
Дейност 11 - ЦДГ "Европейчета"- РЗП - 757 кв. м, ЗП- 386 кв.м, двор -1633 кв.м;
Дейност 12 - ЦДГ „Българче"- РЗП.ЗП- 270 кв.м, двор -981 кв.м;
Дейност 13 - ЦДГ„Щастливо детство"- РЗП - 886 кв. м, ЗП- 443 кв.м, двор - 2 853 кв.м; S Дейност 14 - ДЯ
„Приказка" - РЗП - 886 кв. м, ЗП- 443 кв.м, двор - 2 249 кв.м;
Дейност 15 - ДЯ „Българче" на ул. „Софроний"№11 и нейния филиал на ул. „Войнишка"№б - РЗП, ЗП- 545
кв.м, двор - 2 197 кв.м;
Дейност 16 - Средношколско общежитие - РЗП - 7 020 кв. м, ЗП-1140 кв.м, 340 легла, двор -1500 кв.м.
ПРОЕКТЕН ФИШ № 3BIII-3.1
Група проекти: Културна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот
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Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на културни
центрове
Дейност 1 - Регионален исторически музей - РЗП - 3 128 кв. м, ЗП-1 216 кв.м, двор - кв.м;
Дейност 2 - Етнографско възрожденски комплекс „Никола Войводов" към РИМ, РЗП, ЗП-133 кв.м, двор -1467
кв.м;
Дейност 3 - Етнографско-възрожденски комплекс "Софроний Врачански" към РИМ - РЗП - 2 061 кв. м, ЗП1366 кв.м, двор - 3 873кв.м;
Дейност 4 - Драматично- куклен театър - РЗП - 6 802 кв. м, ЗП- 4 408 кв.м;
Дейност 5 - Регионална библиотека "Христо Ботев" - РЗП - 4 560 кв. м, ЗП-1520 кв.м, двор -1571 кв.м;
Дейност 6 - Младежки дом, гр. Враца - РЗП - 3426 кв. м, ЗП- 1142 кв.м, двор 2858кв.м;
Дейност 7 - Културен дом - РЗП - 6 790 кв. м, ЗП- 4 408 кв.м;
Дейност 8 - Къща музей Андрей Николов - РЗП, ЗП- 68 кв.м, двор - 868 кв.м;
Дейност 9 - Театър за деца и юноши „Пионер" - РЗП - 308 кв. м, ЗП-130 кв.м, двор - 322 кв.м;
Дейност 10 - Сграда№2 на театър „Пионер" - РЗП - 320 кв. м, ЗП-131 кв.м, двор – 500 кв.м;
Дейност 11 - Сградата на кулата на Мешчийте - РЗП - 380 кв. м, ЗП- 95 кв.м, двор – 3150
ПРОЕКТEН ФИШ № ЗВIII-4.1
Група проекти: Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на обществени сгради
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
административнини сгради
Дейност 1 - сградата на Община Враца - РЗП - 5092 кв. м, ЗП- 2007 кв.м, двор - 15б0кв.м;
Дейност 2 - сградата на "Държавен архив", ул. "Антим I" №8 - РЗП - 3290 кв. м, ЗП- 658 кв.м, двор - 591 кв.м;
Дейност 3 - сградата на дирекция "Социално подпомагане", ул. „Лукашов” №15 – РЗП 300 кв.м;
Дейност 4 - сградата на „Домашен социален патронаж", ул. „Стоян Заимов" 1 - РЗП - 1850 кв. м, ЗП- 370
кв.м, двор - 531 кв.м;
Дейност 5 - сградата на „Териториална данъчна дирекция - Враца" - РЗП - 500 кв.м; v' Дейност 6 - сградата
на общинска служба "Земеделие и гори" на ул. „Петропавловска" - РЗП - 600 кв.м;
Дейност 7 - сградата на областна дирекция ДФ "Земеделие" на ул. „Петропавловска" - РЗП - 80 кв.м;
Дейност 8 - сградата на звено „Диетично хранене", на ОП "Социални дейности" РЗП - 80 кв.м;
Дейност 9 - сградата на звено "Временна заетост", помещава се в сградата на Община Враца - РЗП -100
кв.м;
Дейност 10 - ОП "Обредни дейности" в сградата на Културен дом - РЗП - 4Б0 кв.м.
ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВIII-4.2
Група проекти: Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на обществени сгради
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени
сгради с публична функция
Дейност 1 - сградата на бивша „Сувенирна палата" - РЗП -427 кв.м, ЗП -207 кв.м;
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Списък на обекти за Зона за въздействие: ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ИПГВР НА ГРАД ВРАЦА (3BV)
ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ № ЗВV-2.1 и № ЗВV-2.2
Група проекти: Образователна инфраструктура: Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни
институции
Име на проекта: Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища
Име на проекта: Оборудване и обзавеждане на образователни институции – детски ясли и градини,
основни и средни училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси,
интернет връзки)
Дейност 1 - ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ” и СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - РЗП – 6
127 кв. м, двор – 5 928 кв.м;
Дейност 2 - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТР. ХАДЖИТОШИН” - РЗП – 6 328 кв. м, двор – 11 050 кв.м;
Дейност 3 - ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” - РЗП – 11 860 кв. м, двор – 39 365
кв.м;
Дейност 4 - ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.Девене - РЗП – 2 445 кв. м, двор – 5 325 кв.м;
Дейност 5 - ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - РЗП – 1 285 кв. м, двор – 6 961 кв.м;
Дейност 6 - ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - РЗП – 3 257 кв. м, двор – 10 905кв.м;
Дейност 7 - ОПУ "д-р Петър Берон" - РЗП – 9 142 кв. м, двор – 8 185 кв.м;
Дейност 8 – НУ „ИВАН ВАЗОВ” - РЗП – 2 445 кв. м, двор – 11 648 кв.м;
Дейност 9 – ОДЗ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” – РЗП - 840 кв.м, двор – 4 520 кв.м;
Дейност 10 – ОДЗ “СЛАВЕЙЧЕ” - РЗП – 1 021 кв. м, двор – 3 416 кв.м;
Дейност 11 - ОДЗ ”БРЕЗИЧКА” - РЗП – 2 497 кв. м, двор – 7 670кв.м;
Дейност 12 – ОДЗ „ЛЮЛЯК” - РЗП – 1 493 кв.м, двор – 5 671 кв.м;
Дейност 13 – ЦДГ „ВЪЛШЕБНИЦА” - РЗП – 1 518 кв. м, двор – 7 678 кв.м;
Дейност 14 – ЦДГ „СЛЪНЦЕ - РЗП – 962 кв. м, двор – 4 484 кв.м;
Дейност 15 – ОУ "Паволче" – РЗП - 451 кв.м, двор – 5 749 кв.м;
Дейност 16 - ОУ "Тишевица" - РЗП – 1 688 кв. м, двор – 6 250 кв.м;
Дейност 17 - Филиал на ОДЗ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” в с.Голямо Пещене - РЗП – 600 кв. м, двор – 4 029 кв.м;
Дейност 18 - Филиал на ОДЗ „БЪЛГАРЧЕ” в кв. Бистрец - РЗП – 166 кв. м, двор – 2 704 кв.м;
Дейност 19 - Филиал на ОДЗ „БЪЛГАРЧЕ” в кв. Кулата - РЗП – 380 кв. м, двор – 2 070 кв.м;
Дейност 20 - Филиал на ОДЗ „БЪЛГАРЧЕ” в с. Нефела - РЗП –432 кв. м, двор – 9 088 кв.м;
Дейност 21 - Филиал на ОДЗ “СЛАВЕЙЧЕ”в с.Върбица - РЗП – 780 кв. м, двор – 4 890 кв.м;
Дейност 22 - Филиал на ОДЗ “СЛАВЕЙЧЕ”в с.Косталево - РЗП – 640 кв. м, двор – 4 735 кв.м;
Дейност 23 - Филиал на ОДЗ "Единство, творчество, красота" в с. Тишевица - РЗП – 1 031 кв. м, двор – 0 кв.м;
Дейност 24 - Филиал на ЦДГ „СЛЪНЦЕ" в с.Лиляче - РЗП – 350 кв. м, двор – 3 280 кв.м;
Дейност 25 - Филиал на ЦДГ „Европейчета" в с.Девене - РЗП – 416 кв. м, двор – 3 484 кв.м;
Дейност 26 - Филиал на ОДЗ „Детски свят” в с.Згориград - РЗП – 1 730 кв. м, двор – 12 020 кв.м;
Дейност 27 - Филиал на ОДЗ „ЛЮЛЯК” в с.Вировско - РЗП – 270 кв. м, двор – 4 770 кв.м;
Дейност 28 - Филиал на ОДЗ „ЛЮЛЯК” в с.Мраморен - РЗП – 1 500 кв. м, двор – 0 кв.м;
Дейност 29 - Филиал на ЦДГ „Дъга" в с.Баница - РЗП – 490 кв. м, двор – 4 510 кв.м;
Дейност 30 - Филиал на ЦДГ „Щастливо детство" в с.Три кладенци - РЗП – 640 кв. м, двор – 3 010 кв.м;
Дейност 31 - Филиал на ЦДГ „ВЪЛШЕБНИЦА” в с.Паволче - РЗП –448 кв. м, двор – 2 212 кв.м;
Дейност 32 - Филиал на ОДЗ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА” в с.Чирен - РЗП – 690 кв. м, двор – 2 970 кв.м;
Дейност 33 - Филиал на ОДЗ „Звездица” в с.Бели извор - РЗП – 212 кв. м, двор – 0 кв.м;
Дейност 34 - Филиал на ОДЗ „Звездица” в с.Власатица - РЗП – 443 кв. м, двор – 11 007 кв.м.
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XVIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ
ПРОМЕНИ
Климатичните промени и необходимостта от адаптиране към тях поставят
редица въпроси, чието решаване става все по-наложително след всеки пореден доклад
на Международния панел за климатичните промени от 1990 година насам. Във връзка с
това ЕК публикува през 2007 г. Зелена книга „Adapting to climate change in Europe –
options for EU actions”, последвана през 2008 г. от Бяла книга, която поставя рамката на
европейската стратегия за адаптиране към климата и е съпроводена от оценка на
въздействието на предложените политики в тази област. През март 2012 г. е активирана
Европейската интернет платформа за адаптация към климата Climate-ADAPT, а през
април 2013 г. е приета „Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата”.
Като страна – членка на ЕС, България е длъжна да се ръководи от тези документи при
формирането на политиките си свързани с климатичните промени. Важно е да се
отбележи, че по отношение на мерките за ограничаване изменението на климата и за
адаптация към вече настъпилите проблеми, сътрудничеството и съвместната работа на
академичната общност, местната власт, бизнеса и гражданските организации са от
съществено значение за процеса на изработване и осъществяване на политика за
реагиране на промени в климата.
Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията
към вече настъпилите промени, за които община Враца би могла да съдейства са
свързани с кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското
и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на
атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които
могат да доведат до намаляване емисиите на парникови газове. Най-общо мерките
могат да бъдат класифицирани в три групи: „сиви“, „зелени“ и „меки“ мерки.
Инфраструктурните или „сиви“ мерки са свързани с физически интервенции или мерки
за строителство и инженерингови услуги, целящи трансформирането на сградите и
инфраструктурата, които са от съществено значение за социалното и икономическото
благосъстояние на обществото, в по – издръжливи на екстремни събития. „Зелени“
структурни мерки са предназначени към увеличаване издръжливостта на екосистемите,
използвайки услугите, предоставяни от тях, с цел постигане на по-ефективна адаптация
по отношение на разходите. „Меки“ неструктурни мерки са насочени към прилагането
на политики и процедури, разпространение на информация и икономически стимули за
намаляване или предотвратяване на уязвимостта от бедствия.
Други мерки, които са свързани с ограничаване изменението на климата и
адаптация към вече настъпилите промени могат да включват повишаване на
енергийната ефективност; увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници
за собствени нужди, както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи
проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници;
залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; залесяването и
повторното залесяване може да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали
или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните методи трябва
да бъдат природосъобразни и да отчитат научните достижения в тази област и опита с
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адаптацията към климатичните промени на страните, подписали РКОНИК;
разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират повишаването
на енергийната ефективност и/или използването на енергия от възобновяеми
източници; разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на
климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; образователни
мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния капацитет и
управлението на дейностите по политиката по ограничаване изменението на климата;
повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с
изменението на климата; насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии
и обществен транспорт; мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност
и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване
на социалните последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с
ниски и средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди.
Основният директен риск за селищата от изменението на климата са
наводненията, ерозията и свлачищата, причинени от увеличаване интензивността на
валежите. За района на община Враца съгласно някои климатични сценарии се очаква
увеличение с около 10% на средногодишната сума на валежите за периода 2016-2035г.
Това неминуемо ще предизвика увеличение в броя на наводненията. Именно поради
това е важно да бъдат заложени мерки свързани с картиране на уязвимите зони,
подобряване на съществуващия сграден фонд и подобряване и/или създаване на
системи за ранно оповестяване.
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