
 

                             

 

ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.006-003 
 „СЪЗДАВАНЕ НА МОРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГАЛАТА 1927“, ГР. ВАРНА“ 
 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
№ от ИСУН - №BG14MFOP001-4.006-003-C01/06.04.2020 г.,  №:МДР-ИП-01-10/06.04.2020г. 

 

Процедура за директно предоставяне:  

BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 

синия потенциал“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 

Обща цел на проекта:  

Цялостен ремонт на морски образователен център за деца, салон за провеждане на културни 

инициативи от различен характер, санитарни възли и изграждане на рампа за хора в 

неравностойно положение в НЧ „Васил Левски - Галата 1927”, както и дейности за 

информация и комуникация. 

 

Специфични цели: 

Строително-монтажни дейности - ремонт на фасадата на сградата на НЧ „Васил Левски - 

Галата 1927“, подмяна на врати, осветление, ремонт на концертна зала, сцена и балкон, 

тоалетни, помещение определено за създаване на морски образователен център на 1 етаж, 

пребоядисване на стени и тавани, подмяна на умивалници, полагане на терикотни настилки, 

монтаж на сифони, доставка и монтаж на моноблок за инвалиди, полиране на мозаечна 

настилка, доставка и монтаж на лед осветление и др. 

Информиране и публичност на местната общност в процеса по обновяване и оборудване на 

народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна.  

 

Очаквани резултати: 

След реализацията на проекта, сградата на НЧ "В. Левски-Галата 1927", в град Варна, ще бъде 

обновена и ремонтирана, ще бъде създаден съвременно обзаведен и компютърно оборудван 

морски образователен център и ще бъде изградена рампа според изискванията за хора в 

неравностойно положение. 

 

Обхват на проекта: 

Насърчаване на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на 

МИРГ и рибарската област, чрез подобряване средата на живот като се използва, опазва и 

възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, развитието на 

техническата инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и опазване на 

околната среда. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, съоръженията 

и/или принадлежностите към тях, свързани с целите на мярката, изграждане и/или обновяване 

на площи и обекти, за широко обществено ползване. 

 

Бюджет на проекта: 382 676,57 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ  

Срок за изпълнение: от 06.04.2020г. до 06.02.2021г.; 10 (десет) месеца 


