
 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Социален учебно-професионален център  

„Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално 

развитие” 2007-2013 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 Управляващия орган.” 
 

 
 

ПРОЕКТ № BG161PO001/1.1-01/2007/104 

„РЕМОНТ НА СОЦИАЛЕН УЧЕБНО-ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  

„АНАСТАСИЯ Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА”, ГР. ВАРНА” 

 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

№ BG161PO001/1.1-01/2007/036 от 03.02.2009 г. 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG 161 PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 

устойчиви градски ареали” 

Обща цел на проекта: 

Осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съобразена с 

настоящите и бъдещите нужди на населението в градския център Варна и прилежащите 

му територии. 

Специфични цели: 

Конкретната цел на проекта е подобряване на условията за предоставяне на услуги в 

Социален учебно-професионален център (СУПЦ) „Анастасия д-р Железкова”, Варна и 

увеличаване на капацитета му със 72 %., в т.ч.: 

 Подобряване на материалната среда и експлоатационното състояние на сградите 

на Социален учебно професионален център “Анастасия д-р Железкова” – Варна;  

 Създаване на модерни условия за потребителите на центъра и осигуряване на 

нормален достъп за хора с увреждания до предоставяните социалните услуги; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на социалния център. 

Основни дейности по проекта: 

 Ремонт на учебен корпус; 

 Ремонт на работилница по готварство; 

 Ремонт на общежитие – Корпус Б; 

 Ремонт на актова зала, физкултурен салон и кухня – столова; 

 Ремонт на котелно помещение. 

 

https://mail.mvarna.local/mail/mgivanova2.nsf/0/99A590571EA3F813C225783E002EB366/$File/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls
https://mail.mvarna.local/mail/mgivanova2.nsf/0/99A590571EA3F813C225783E002EB366/$File/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls
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Целеви групи: 

 Потребители на услугите на СУПЦ „А. д-р Железкова”, Варна – деца и възрастни с 

увреждания; 

 Семейства на ползващите услугите на центъра; 

 Работещите в социалния център специалисти. 

Постигнати резултати: 

 Разгъната площ, на която е направен основен ремонт – 7 400 кв. м; 

 Подменена дограма – 266 бр. PVC врати, 110 бр. шперплатови врати, 206 бр. PVC 

прозорци и 20 бр. прозорци на стълбищни клетки; 

 Асансьори – 2 бр.; 

 Монтирани подвижни рампи за хора с увреждания – 2 бр.; 

 Ремонтирана отоплителната инсталация на комплекса в 4 сгради; 

 Ремонтирано котелно помещение и изградена газова отоплителна инсталация; 

 Поставена топлоизолация – 4 164 кв.м; 

 Поставена хидроизолация на покриви –1 811 кв.м. 

Продължителност на проекта: от 03.02.2009 г. до 06.04.2011 г.  

Статус на проекта: приключил  

Бюджет на проекта по ДБФП: 5 642 317 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Бюджет на проекта след приключване изпълнението на дейностите:  

 4 231 602 лв. безвъзмездна финансова помощ 
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