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ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0001  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА“ 

 
 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  
№ от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0001-С01, №РД-02-37-305/19.12.2016 г.  
 
Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, 
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“ на ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020  
 
 
Обща цел на проекта: 
Да допринесе за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие – гр. Варна  на Община Варна, в част обновяване и модернизиране на 
образователната инфраструктура, чрез извършване на интервенции върху обектите, 
включени в него. 

 
Специфични цели: 
Увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна 
инфраструктура и създаване по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за 
деца и младежи, което включва: 
        •    реконструиране на  сградния фонд от образователната инфраструктура в град 
Варна (7 училища и 3 детски градини), чрез реализиране на СМР; 

        •   подобряване енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на 
пълния пакет мерки, заложени в одитите за енергийна ефективност  и достигане до 
минимален клас „С“ на енергопотребление; 

         •    модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства, 
което да направи училището по-привлекателно за децата; 
         •  постигане на по-голяма естетизация на териториите на двете зони за 
въздействие „Зона с преобладаващ социален характер“ и „Зона на публични функции с 
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висока обществена значимост“, чрез цялостното обновяване на седемте училища и 
трите детски градини, находящи се в тях. 
 
Очаквани резултати: 
В резултат на строително-монтажните работи ще се подобри цялостния облик на 
училищата и ще се създаде съвременна и адекватна среда за обитаване и работен 
процес за ученици, преподавателски екип, помощен персонал: 

        •   реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, 
чрез реализиране на строително-монтажни работи - реконструирана РЗП - 32 000 кв. м., 
подменени ВиК и Ел. инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани покривни 
пространства в петте обекта, осъществени интервенции на дворните пространства; 

        •   подобрени енергийни характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния 
пакет мерки, заложени в одитите за енергийна ефективност и достигнат минимален 
клас „С“ на енергопотребление - положена 32 104 кв. м. топлоизолация, подменена 2 
617 кв. м. дограма. Спестени средства от бюджетите на Общината и училищата, които 
позволяват допълнителни инвестиции и осигуряване на устойчивост на резултатите; 

        • създадена по-привлекателна среда за децата, чрез модернизация и 
осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства; 

        •     създадена достъпна архитектурна среда; 

        •  осигурен подобрен микроклимат за 383 души педадогически и 131 души 
административен и непедагогически персонал, подобрени условия и достъп за 
родителите; 
        •    постигната по-голяма естетизация на териториите на двете зони за въздействие 
„Зона с преобладаващ социален характер“ и „Зона на публични функции с висока 
обществена значимост“, чрез цялостното обновяване на 5-те училища и 
благоустрояване на дворните им пространства. 
 
Обхват на проекта: 
Десет обекта от образователна инфраструктура - 7 училища и 3 детски градини.  

Пет училища  разполагат с готови, инвестиционни проекти, включително обследване за 
енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни 
характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите 
характеристики в съответствие с Наредба № 5 за теническите паспорти и Работни 
проекти съгласно ЗУТ и Наредба № 4, заедно с подробни КСС. Тези обекти са:  

 1."Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на І-во Основно училище, гр.Варна"; 
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 2."Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII СОУ 
"Найден Геров"; 

 3."Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов", гр.Варна"; 

 4."Реконструкция, основен ремонт  и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“, гр.Варна"; 

 5."Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на филиалната сграда на ОУ„Константин Арабаджиев”, гр. Варна". 

За останалите пет обекта от образователната инфраструктура - 2 училища и 3 детски 
градини, предстои изготвянето на инвестиционни проекти. За тези обекти Община 
Варна разполага с обследвания за установяване на техническите характеристики, 
свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и технически паспорти. 
Тези обекти са:  

 1. "Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Стефан Караджа“; 

 2. "Ремонт и мерки за ЕЕ и обзавеждане на ДГ №1 „Светулка“; 

 3. "ДГ № 41 “Първи юни” – ремонт, газификация и оборудване"; 

 4. "Основен ремонт на филиала на ДГ № 12 „Ян Бибиян“; 

 5. "Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Никола Й. Вапцаров”. 

 
Бюджет на проекта: 16 309 436.85 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ 
 
Продължителност на проекта: 30 месеца (19.12.2016г. – 19.06.2019г.) 
 
 
 
  


