
                                                      
 

Проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, финансиран по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0005-C01 по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляваюия орган на ОПРР 2014-2020 г.“  

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ВАРНА“ 

 

Административен Договор за директно предоставяне на БФП: 

№BG16RFOP001-1.002-0005-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура в град 

Варна“ от 10.10.2019 г. 

 

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

 

Бенефициент: Община Варна 

 

Основна цел на проекта: Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за 

лицата, ползващи социални услуги, включително роми на територията на Община 

Варна. 

 

Специфични цели:  

1. Реновиране и обзавеждане на сградния фонд и повишаване на качеството на 

предоставяната услуга и възможността за прилагане на съвременни подходи в 

работата с бездомните лица и лицата в социален риск; 

2. Подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща среда 

за децата в риск; 

3. Подобряване на условията за работа на заетите в предоставяне на социални 

услуги; 

4. Осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в социалната инфраструктура; 

6. Осигуряване на допълващ, синергичен ефект с други проекти, реализирани в 

зоната за въздействие. 

 

Основни дейности по проекта:  

1. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 

„Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на 

част от помещения на Блок „А“, Блок „Б“ и топла връзка (фоайе) за сграда за 

предоставяне на социални услуги“ 

2. Упражняване на строителен надзор; 

3. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица“ и „Кризисен център за деца“; 

4. Одит на проекта; 
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5. Публичност и визуализация; 

6. Разходи за одит; 

7. Обследване за енергийна ефективност на сградата в експлоатация – „Общежитие 

блок „А“, блок „Б“ и фоайе“; 

8. Обследване за установяване на техническите характеристики на „Общежитие блок 

„А“, блок „Б“ и фоайе“; 

9. Геодезическо заснемане на обекта на интервенция; 

10. Администриране и управление на проекта. 

 

Целеви групи: Бездомни и социално слаби на територията на Община Варна. 

 

Очаквани резултати: Подобряване на условията за предоставяне на социални 

услуги за потребителите и персонала; предлагане на по-ефективни услуги в 

общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално 

изключване; възможност за прилагане на съвременни подходи в работата с целевите 

групи за защита, социална сигурност, задоволяване на техните потребности, 

консултиране и информиране чрез: 

1. Повишаване качеството на социалната услуга „Кризисен център за деца в риск“; 

2. Подобряване на материалната база и създаване на защитена и подкрепяща среда 

за деца в риск; 

3. Осигуряване на подслон на бездомни и социално слаби лица и повишаване на 

качеството им на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на 

социалната услуга „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица“; 

4. Подобряване на условията за работа на заетите в предоставянето на социални 

услуги; 

5. Осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в социалната инфраструктура и 

намаляване на разходите за ел.енергия. 

 

Обща стойност на проекта: 3 311 011,19 лв., от които: 

538 678,80 лв., представляващи собствен принос на бенефициента и 

2 772 332,39 лв. безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020 г.  

 

Срок на изпълнение: 30 месеца /от 10.10.2019 г. до 10.04.2022 г./  

 

Статус: В процес на изпълнение 


