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ОПРР  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 
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ПУДООС Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда 
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СЦ  Специфична цел 

ТУ  Технически университет 

УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

УО   Управляващ орган 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
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(Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №13 Придобити ДМА в Община Варна през периода 2012-2013 г. по 
икономически дейности (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №14 Разходи за придобиване на  ДМА в Община Варна през периода 
2012-2013 г. по икономически дейности (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №15 Приходи на Община Варна за 2014 г. (Източник: Община Варна); 
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Таблица №16 Отчет на приходите на община Варна за периода 2013–2014 година 
в лева (Източник: Община Варна).; 

Таблица №17 Приходи на Община Варна от имуществени и други данъци за 2014 
година, в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №18 Неданъчни приходи на Община Варна за периода 2013-2014 година, 
в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №19 Отчет на разходите по функции от бюджета на Община Варна за 
периода 2013-2014 година, в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №20 Изпълнение на бюджета на Община Варна по видове разходи към 
31.12.2014 г., в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №21 Изпълнение на разходите по бюджета на Община Варна за функция 
„Образование“ за 2014 г., в лева (Източник: Община Варна); 

Таблица №22 Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна 
и Община Варна, за периода 2010-2013 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №23 Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна 
и Община Варна, за периода 2010-2013 г. по икономически 
дейности (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №24 Нива на безработица за България. Област Варна и Община Варна, за 
периода 2013-2014 г., по данни от Агенция по заетостта, Дирекция 
„Бюро по труда“ гр. Варна; 

Таблица №25 Средна годишна работна заплата в Област Варна и Община Варна, 
за периода 2010-2013 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №26 Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за 
периода 2010-2013 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №27 Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за 
периода 2011-2013 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №28 Лечебни и здравни заведения в Община Варна за периода 2011-2013 
г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №29 Медицински персонал на територията на Община Варна, Област 
Варна и България за периода 2010-2012 г. (Източник: НСИ); 

Таблица №30 Осигуреност на населението с медицински персонал на 10 000 д. на 
територията на Община Варна, Област Варна и България за периода 
2010-2012 г. (Източник: НСИ); 

Таблица №31 Детски ясли и яслени групи към ОДЗ в Община Варна за периода 
2011-2013 г. (Източник: ТСБ-Варна); 
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Таблица №32 Детски градини в Община Варна за учебните 2012/2013 г и 
2013/2014 г. (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №33 Учебни заведения, паралелки, преподаватели и учащи се в община 
Варна по видове учебни заведения през учебната 2013/2014 година 
(Източник ТСБ-Варна); 

Таблица №34 Брой на завършилите средно образование в Община Варна за 
учебните 2011/2012, 2012/2013 г и 2013/2014 г. (Източник: ТСБ-
Варна); 

Таблица №35 Разпределение на броя на студентите и преподавателите по видове 
висши училища по учебни години (Източник: ТСБ-Варна); 

Таблица №36 Общи количествени индикатори (Източници: ТСБ-Варна, НСИ, 
ДРСЗ-Варна, ДБТ-Варна). 
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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за 2014 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 
регионално развитие (Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 
47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 
16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 
26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 
г., доп., бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в 
сила от 28.11.2014 г.) и Правилника за неговото прилагане (Приет с ПМС № 216 от 
2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 
24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 97 от 8.11.2013 г., бр. 102 
от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г.).  

 
 
Съгласно чл. 91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:  
 

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 
промените в социално-икономическите условия в общината;  

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР въз основа 
на индикаторите за наблюдение;  

3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при 
изпълнението на плана:  

 мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване 
и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския 
план за развитие през съответната година, както и мерките за 
преодоляване на тези проблеми; 

 мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на общинския план за развитие; 

 мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 
общината; 

 мерки за прилагане принципа на партньорство; 

 резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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2.1. Население на Община Варна 

2.1.1. Брой на населението 

Община Варна има значителен демографски потенциал, което се дължи на по–

големите икономически и социални възможности, които тя предлага като 

инвестиционен и туристически център. През 2013 г. се наблюдава повишаване дела на 

населението живеещо на територията на Община Варна спрямо България - 4,76% 

(4,72% за 2012 г.), Североизточен район -  36,11% (35,89% за 2012 г.) и Област Варна - 

72,70 %  (72,59 % за 2012 г.). По данни на НСИ, към 31.12.2013г. населението на 

Община Варна е  344 663 души, което е с 1 061 души или 0,31% повече в сравнение с 

2012 година. 

 

Графика №1: Брой на населението на Община Варна1 (Източник: НСИ). 

Нарастването на населението на община Варна през 2013 година, както и в 

периода до 2010 година се дължи в голяма степен и на механичния прираст. Това 

потвърждава общата тенденция на урбанизация и съсредоточаване на по-голяма част от 

населението и икономическата активност в големите градове, центрове на агломерации.  

  

                                                      
1 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за населението на Община Варна до 2013 г. 
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Таблица №1: Механичен прираст на населението на Община Варна2(Източник: НСИ) 

  
Година 

2012 2013 

Механичен прираст 1 1 279 

 

2.1.2. Структура на населението на община Варна 

Динамиката в броя на населението на Общината е свързана с неговата 

възрастова структура. Разпределението на населението по възрастови групи е по-

благоприятно от средните показатели за страната. Характерен е високият дял на 

населението в  групата от 15 до 64 години, която формира основно трудовия потенциал. 

Значителен е броят на населението до 15 години, което през последните три години 

бележи тенденция на плавно нарастване. Броят на населението над 65 години също 

бележи тенденция на нарастване. 

Таблица №2: Население на община Варна под, в и над трудоспособна възраст по 
пол3(Източник: ТСБ-Варна) 

 Възрастови 
групи  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

  2011 2012 2013 

Общо  343643 167061 176582 343602 167047 176555 344663 167472 177191 

Под 
трудоспособна 
възраст 

50244 25866 24438 50920 26128 24792 51979 26648 25331 

В 
трудоспособна 
възраст 

225682 116396 109286 225145 116146 108999 224988 116022 108966 

Над 
трудоспособна 
възраст 

67717 24859 42858 67537 24773 42764 67696 24802 42894 

 

                                                      
2 Към края на м.януари 2015 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за механичния 

прираст на населението на Община Варна до 31.12.2013 г. 
3 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за населението на Община 

Варна под, в и над трудоспособна възраст по пол до 2013 г. 
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От представените данни в Таблица № 2 е видно, че макар и минимално, се 

наблюдава намаляване на броя на лицата в трудоспособна възраст (през 2013 г. са 

65.28% от населението на общината, спрямо 65.52% за 2012 г.). Независимо от тази 

слабо изразена тенденция за периода 2011-2013 г., високият процент на трудещи се 

демонстрира значението на града като икономически център, с възможности за 

професионална реализация. През 2014 г., съотношението мъже-жени в общината е 

48.59% към 51.4%, като разликата е най-силно изразена в групата над 65 годишна 

възраст.  

 

Графика №2: Съотношение мъже-жени на населението на Община Варна4 (Източник: ТСБ-
Варна). 

Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от 

населението в "зависимите" възрасти (по методологията на ООН това е населението 

под 15 и на 65 и повече години) на 100 души от населението в „независимите възрасти” 

(от 15 до 64 години) в края на годината. 

Коефициентите на зависимост на Община Варна и Област Варна за 2013 г. 

остават по-ниски от същите за Североизточен район и страната, но бележат плавна 

тенденция на покачване. 

  

                                                      
4 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за анализирания показател на 

ниво Община Варна до 2013 г. 
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Таблица №3: Коефициент на възрастова зависимост на населението на Община Варна, 
Област Варна, СИР и България по години5(Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Община Варна 40.6 42 43.3 

Област Варна 44.4 45.6 46.8 

СИР 46.1 47.3 48.6 

България 47.5 48.7 50 

 

 

Графика №3: Коефициент на възрастова зависимост на населението на Община Варна, 
Област Варна, СИР и България по години6 (Източник: ТСБ-Варна) 

Анализираните данни за населението и демографската ситуация през отчетния 

период потвърждават изводите направени относно тези показатели в ОПР, а именно:  

 населението на община Варна и през 2013 година бележи тенденция на 

леко увеличение с 0,31% спрямо 2012 година, като през летния сезон се наблюдава 

рязко увеличение;  

                                                      
5 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за коефициента на възрастова 

зависимост на  населението на Община Варна до 2013 г. 
6 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за коефициента на възрастова 

зависимост на  населението на Община Варна до 2013 г. 
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 по отношение на човешкия ресурс, община Варна е определящият фактор 

за състоянието и тенденциите в областта;  

 жените в община Варна и през 2013 година, както и в периода 2007-2012 

година са с по-висок относителен дял в общата численост на населението спрямо 

мъжете; 

 наблюдава се тенденция на увеличаване броя на населението под и над 

трудоспособна възраст; 

 благоприятното географско положение и природни дадености,  морското 

крайбрежие, изградената инфраструктура, равнището на заетост и големият 

икономически и човешки потенциал създават реални възможности за просперитет и 

устойчиво развитие на града и неговия хинтерланд.  

2.2. Състояние на местната икономика 

2.2.1. Индустрия 

Липсата на актуални данни за БВП на общинско ниво ограничава възможностите 

за проследяване на развитието и поради тази причина, показателят е анализиран на 

областно ниво. Икономиката на област Варна е добре представена на национално ниво 

чрез произведения брутен вътрешен продукт (БВП), представляващ 6,47% от 

националния за 2011 г. През 2011 г. този показател е с по-високи стойности спрямо 

2010 г., като увеличението е с 0,14%. Произведеният БВП в областта през 2011 г. е 

4 873 940 хил.лв., което е 60,95 % от произведения БВП на Североизточния район. БВП 

на област Варна за 2011 г. е нараснал с 9.17% спрямо 2010 година.  

Таблица №4: БВП за област Варна, Североизточен район и България за периода 2010-2011 г. 
(хил.лв.)7 (Източник: НСИ) 

 2010 2011 

България 70 511 243 75 307 921 

СИР 7 503 229 7 996 313 

Област Варна 4 464 191 4 873 940 

 
                                                      
7 Към края на м.януари 2015 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП на Област 

Варна до 2011 г. 
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Графика №4: Брутен вътрешен продукт на област Варна, Североизточен район и България за 
периода 2010-2011 г.8 (Източник: НСИ) 

За сравнение с останалите области в страната е използван показателят БВП на 1 

жител, отнесен спрямо средното за страната, използван в доклад „Обща характеристика 

и сравнителен анализ на българските райони”, изготвен за целите на подготовката на 

ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2020 г.9: 

                                                      
8 Към края на м.януари 2015 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП на Област 

Варна до 2011 г. 
9 Разработен в рамките на проект BG161PO001/5-01/2008/055 “Програмиране на регионалното 

развитие за периода 2014-2020 г.”, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

Регионално развитие” 2007-2013, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. 
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Графика №5: БВП на един жител, отнесен към средното за страната (%) за 2011 г. 

 

Представените данни показват, че през 2011 г. област Варна попада в най-

високата група с БВП на 1 жител над 100% от средното за страната (100,2%). През 

целия период 2009 - 2011 г. областта попада в групата общини с над 100% от средното 

за страната, но стойността на индикатора плавно намалява (съответно 106,7% за 

2009 г. и 102,5% за 2010 г.). Данните за 2011 г. показват, че по този показател област 

Варна се нарежда на трето място, след София град и София област, сред всички 28 

области. 
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Таблица №5:  БВП на човек от населението (хил.лв.)10 (Източник: НСИ) 

 2010 2011 

БЪЛГАРИЯ 9 359 10 248 
СИР 7 612 8 294 
ОБЛАСТ ВАРНА 9 595 10 270 
 

През 2011 г. се наблюдава повишаване в равнището на БВП нa всички отчетени 

нива, като за Област Варна то е по-голямо в сравнение с това за СИР и страната. 

По своята структура, икономиката  на Община Варна е силно диверсифицирана. 

Водещи за регионалната икономика са туризмът, морската индустрия,  транспорта,  

производство на електроуреди и др.  

В структурата на икономиката на община Варна за 2013 година с най–голям дял 

продължават да бъдат микрофирмите. Броят им е  25 077, което представлява  близо 

93% от общия брой предприятия, следвани от малките фирми – 1 591 предприятия. 

През 2013 г. броят на предприятията се увеличава спрямо 2011 г. и 2012 г. По групи 

увеличението е при предприятията с до 9 души – 44 и с до 49 заети –увеличение с 33 за 

2013 г. спрямо 2012 г. 

Таблица №6:  Предприятия в Община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през 
периода 2011-2013 г.11(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 
Общо 26788 26920 26990 
до 9 заети  24907 25033 25077 
от 10 до 49  1552 1558 1591 
от 50 до 249 288 289 281 
250 и повече  41 40 41 
 

В процентово изражение, съотношението между групите предприятия на 

практика не се изменя. 

                                                      
10 Към края на м.януари 2015 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за БВП  на човек от 

населението за Област Варна за 2011 г. 

11 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за предприятията в община 

Варна по групи според броя на заетите в тях до 2013 г. 
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Графика №6: Предприятия в Община Варна по групи, според броя на заетите в тях, през 
периода 2011-2013 г.12(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

В таблица 7 е представен броят фирми по отрасли на икономиката. Видно е, че 

общият брой на предприятията на територията на Община Варна през 2013 г. 

отбелязва слабо нарастване (със 70 предприятия, или с 0.26%). По отраслови сектори, 

най-силно е нарастването в секторите „Административни и спомагателни дейности“ 

(72), „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 

далекосъобщения“ (65), „Професионални дейности и научни изследвания“ (58) и 

„Други дейности“ (82). Най-голямо намаление се наблюдава в секторите „Операции с 

недвижими имоти“ (с 93 по-малко спрямо 2012 г.), „Хотелиерство и ресторантьорство“ 

(с 59 по-малко за 2012 г.) и „Строителство“ (броят намалява с 46 за 2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за предприятията в община 

Варна по групи според броя на заетите в тях до 2013 г. 
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Таблица №7:  Предприятия (без финансовите) в община Варна през периода 2011-2013 г. по 
икономически дейности13(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

Отраслови сектори 2011 2012 2013 

Общо 26 788 26920 26990 

Селско, горско и рибно стопанство 280 277 291 

Добивна промишленост 12 14 16 

Преработваща промишленост 1 618 1590 1620 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 122 102 64 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване 67 58 58 

Строителство 1 833 1 770 1 724 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 9 395 9 535 9 503 

Транспорт, складиране и пощи 1 237 1 114 1 101 

Хотелиерство и ресторантьорство 1 674 1 661 1 602 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 619 628 693 

Операции с недвижими имоти 3 045 3 065 2 972 

Професионални дейности и научни изследвания 3 128 3 167 3 225 

Административни и спомагателни дейности 965 974 1046 

Образование 233 242 256 

Хуманно здравеопазване и социална работа 839 857 865 

Култура, спорт и развлечения 399 413 419 

Други дейности 1 322 1 453 1 535 

 

През 2013 г. в област Варна реализираните нетни приходи от продажби (НПП) 

на нефинансовите предприятия са с 0.86% повече от предходната година. Отчетената 

разлика е в размер на 128 981 000 лв. 

 
                                                      
13 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за броя на предприятията в 

община Варна по икономически дейности до 2013 г. 
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Таблица №8:  Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в област Варна за 
периода 2012-2013 г. (хил. лв.)14 (Източник: ТСБ-Варна) 

  2012 2013 

Нетни приходи от продажби на нефинансовите 
предприятия в област Варна за периода 2012-2013 г. 15 080 029 15 209 010 

 

Основният дял от НПП, както и за периода 2008 – 2012 г. е на предприятията в 

сферата на търговията, като се вземе под внимание, че броят на предприятията 

представлява 35,21% от всички фирми. 

Таблица №9: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна 
и Община Варна, с натрупване, за периода 2011-2013 г. по икономически 
дейности15(Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 
Област Варна 1 500 599.7 1 471 179.2 1 424 057.7 
Община Варна 783 705.8 733 767.8 634 601.1 
 

Сравнение на данните за чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите 

предприятия в Община Варна показва, че през 2013 г. продължава тенденцията за 

намаляване на инвестициите на територията на общината.  

                                                      
14 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило  информация за Нетни приходи от 

продажби на нефинансовите предприятия в област Варна до 2013 г.  

15 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за чуждестранни преки 
инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна и Община Варна, с натрупване, до 2013 г. 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

24 

  

Графика №7 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна 
и Община Варна, с натрупване, за периода 2011-2013 г. по икономически 
дейности16(Източник: ТСБ-Варна) 

От информацията публикувана на страницата на Българска агенция за инвестиции 

(http://www.investbg.government.bg) е видно, че след 2007 г. на територията на община 

Варна има сертифициран само един голям инвестиционен проект по Закона за 

насърчаване на инвестициите.  

Таблица №10: Сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите на 
територията на Община Варна за периода 2006-2014 г.(Източник: БАИ) 

Сертификат  
№ 

Клас 
инвести-

ция 
Инвеститор Инвестиционен 

проект 

Инвестиция за 
3-годишен 

период 
/млн. лева/ 

Нови 
работни 

места 

2006 г.  

А-025/ 
18.10.2006 1-ви клас 

„Бизнес парк 
Варна” АД, гр. 
Варна 

Бизнес парк Варна 73.7 40 

2007 г. 

А-044/ 
24.04.2007 1-ви клас 

„Варна 
лоджистикс” АД, 
гр. Варна 

Логистичен парк Варна 71 124 

A-047/ 
15.05.2007 1-ви клас 

„Оркид мулти 
комплекс-Варна” 
ЕООД, гр. Варна 

Оркид МОЛ Варна 

(Търговски и бизнес 
център) 

206 100 

                                                      
16 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за чуждестранни преки 
инвестиции в нефинансовите предприятия в Област Варна и Община Варна, с натрупване, до 2013 г. 
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Сертификат  
№ 

Клас 
инвести-

ция 
Инвеститор Инвестиционен 

проект 

Инвестиция за 
3-годишен 

период 
/млн. лева/ 

Нови 
работни 

места 

А-056/ 
12.07.2007 1-ви клас „Варна тауърс” 

ООД, гр. Варна 

Търговски и 
административен 
комплекс Варна Тауърс 

86.3 180 

A-63/ 
14.08.2007 1-ви клас 

„Холдинг Варна” 
АД 
гр. Варна 

Алея първа 73.1 350 

A – 76/ 
13.09.2007 1-ви клас 

Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт 
мениджмънт” АД, 
гр.Варна с 
германско участие 

Модернизиране и 
разширяване на летище 
Варна 

94.7 100 

А – 84/ 
08.10.2007 1-ви клас 

„Галерия Варна” 
ЕООД,  
гр. Варна 

Галерия Варна 

(Търговски комплекс 
тип МОЛ) 

152 750 

А – 85/ 
10.10.2007 1-ви клас 

„Бизнес и търговски 
център” ЕАД, гр. 
Варна 

Бизнес и търговски 
център Варна 97 2000 

2012 г. 

А - 44/ 
01.03.2012 А-клас 

“Логистичен център 
– Варна” ЕАД, 
гр. София 

Пристанище 
Логистичен център - 
Варна 

76 200 

2.2.2. Услуги  

Сектор „Услуги“ е основен за развитието на икономиката на община Варна и е 

добре развит на територията на общината. Той формира повече от 50% от нетните 

приходи от продажби на област Варна  като осигурява и най-голяма заетост – 69,95 % 

(за 2013 г.) от всички заети лица. Преобладават заетите лица в сферата на  „Търговията, 

ремонта на автомобили и мотоциклети“ - 26 651 (Таблица № 23), която се 

характеризира и с най-голям брой предприятия - 9 503 (Таблица № 7). 

През 2013 г. продължава тенденцията на намаление на предприятията и наетите 

лица в община Варна в секторите: „Транспорт, складиране и пощи” – намаление с 13 

предприятия и с 389 заети (3,84%), „Хотелиерство и ресторантьорство ” – намаление с 

60 предприятия и с  324 заети лица (2,61%) спрямо 2012 год. 

2.2.3 Туризъм  

В икономическия профил на община Варна и  Варненска област, туризмът е 

един от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. 
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Рекреационните характеристики на областта, наличието на минерални извори, мрежата 

от защитени територии и сравнително добре развитата инфраструктура по 

крайбрежието създават благоприятни предпоставки за развитие на разнообразни видове 

туризъм: морски рекреативен, балнеолечебен, културно-познавателен, екологичен, 

селски и др.  

За развитието на сектора основен дял имат град Варна и крайбрежната ивица на 

север от града, където са разположени големите курортни комплекси с основен дял на 

легловата база (КК „Златни пясъци”, КК „Св. Св. Константин и Елена”, „Слънчев ден” 

и ВК „Ривиера”). 

В сферата на туризма през 2013 г. се наблюдава спад в общия брой на средствата 

за подслон и местата за настаняване, но увеличение на броя на леглата, отчетените 

нощувки и пренощувалите лица на територията на общината.  

Таблица №11:  Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в Община Варна 
за периода 2011-2013 г.17(брой) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 
Средства за подслон и места за настаняване 377 269 287 
Легла 51 577 53 184 55 853 
Леглоденонощия 10 338 703 9 455 017 9 618 088 
Реализирани нощувки 4 165 920 4 316 310 4 485 311 

Пренощували лица 886 321 871 483 917 666 
 

През 2013 г. приходите в дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ в област 

Варна отчитат увеличение спрямо предходната година с 11 742 000 лв. или с 2.56%, а 

разходите намаляват с 24 113 000 лв. или с 5%. 

 

 

 

 

                                                      
17 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средствата за подслон и 
местата за настаняване в община Варна до 2013 г. 
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Таблица №12:  Приходи и разходи за икономическа дейност „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ в област Варна за периода 2011-2013 г.18(лв.) (Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 
Приходи от дейност "Хотелиерство и 
ресторантьорство" 477 229 000 457 882 000 469 624 000 

Разходи за дейност "Хотелиерство и 
ресторантьорство" 

471 516 000 479 644 000 455 531 000 

2.2.4. Иновации  

От нивото на иновациите и технологичното развитие зависят икономическият 

растеж и жизненият стандарт в община Варна. Делът на разходите за научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД) е определящ параметър за развитието на 

иновациите. 

На Графика № 8 са представени разходите за НИРД в Област Варна и 

относителният им дял спрямо тези за България. Средногодишните разходи за областта 

през 2013 г. са 23 999 000 лв., което е с почти 100 % (99,99%) повече от отчетените за 

2012 година.  

 

Графика №8 Разходи за НИРД в Област Варна за периода 2012-2013 г. (хил. лв.) 19(Източник: 
ТСБ-Варна) 
                                                      
18 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за приходите и разходите за 
икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ в област Варна до 2013 г. 
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През 2013 г. се увеличава се и броят на персонала зает с НИРД (1 628 заети) 

спрямо 2012 г. (1 387 заети) с 14,8%. 

2.2.5. Инвестиции и ДМА  

Общото количество придобити ДМА в Община Варна за 2013 г. нараства с 2% 

спрямо предходната година. Най-голямо увеличение има в дейностите  „Други 

дейности“, където придобитите ДМА се увеличават 7,5 пъти спрямо предходната 

година и в дейност „Финансови и застрахователни дейности“, където увеличението е 

над четири пъти. В дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 

транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ увеличението е с 

107 634 хил. лв. или с 60%. Дейността остава с най-висок относителен дял – 39,3% на 

придобитите ДМА спрямо общо придобитите за периода във всички икономически 

дейности.   Силно намаляват придобитите ДМА за годината и в дейност „Добивна, 

преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване, преработваща промишленост“ – с 61 857 

хил. лв. или близо 40%, както и в дейност „Операции с недвижими имоти“, където 

намалението е с 53,6%. 

Таблица №13: Придобити ДМА в Община Варна през периода 2012-2013 г. по икономически 
дейности20(Източник: ТСБ-Варна) 

  2012 2013 
Общо: 717 902 732 084 
Селско, горско и рибно стопанство 17 159 11 423 

Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване, преработваща 
промишленост 

157 565 95 708 

Строителство 72 285 85 735 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство 

179 792 287 426 

                                                                                                                                                                      
19 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за НИРД в Област 
Варназа периода 2012- 2013 г. 

 
20 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за придобити ДМА в община 

Варна по икономически дейности до 2013 г. 

 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

29 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 6 296 5 208 

Финансови и застрахователни дейности 6 491 34 100 

Операции с недвижими имоти 196 452 91 204 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 52 333 30 410 

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална работа 22 322 29 601 

Други услуги 7 207 61 269 
 

 

Графика №9 Придобити ДМА в Община Варна през периода 2012-2013 г. по икономически 
дейности21(Източник: ТСБ-Варна) 

 

 

 

                                                      
21 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за придобити ДМА в община 

Варна по икономически дейности до 2013 г. 
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Таблица №14: Разходи за придобиване на ДМА в Община Варна през периода 2012-2013 г. по 
икономически дейности22(Източник: ТСБ-Варна) 

  2012 2013 
Общо: 731 350 713 096 

Селско, горско и рибно стопанство 16 604 14 819 

Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване, преработваща 
промишленост 

139 767 82 827 

Строителство 79 239 100 371 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство 

212 964 278 206 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 

6 779 5 595 

Финансови и застрахователни дейности 27 276 19 064 

Операции с недвижими имоти 159 171 99 568 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 50 051 31 657 

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална работа 21 130 27 716 

Други услуги 18 369 53 273 
 
През 2013 г. се отчита намаление на общите разходи за придобиване на ДМА в 

Община Варна. От графика №10 е видно, че тенденциите са сходни с наблюдаваните 

при показателя придобити ДМА. Разлика се забелязва в дейност „Финансови и 

застрахователни дейности“, където общите разходи за придобиване на ДМА през 2013 

г. намаляват. 

                                                      
22 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за придобиване на  

ДМА в община Варна по икономически дейности до 2013 г. 
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Графика №10 Разходи за придобиване на  ДМА в Община Варна през периода 2012-2013 г. по 
икономически дейности23(Източник: ТСБ-Варна) 

Тенденцията на разходите за придобиване на ДМА е негативна през почти целия 

период 2007-2013 г., въпреки лекото нарастване през 2011 г., отново следва спад през 

следващия период. 

2.2.6. Бюджет  

2.2.6.1 Приходна част на бюджета  

Първоначалният бюджет на община Варна за 2014 г. е в размер на 222 070 000 

лв. Уточненият план /Бюджетът към 31.12.2014 г./ на приходите и разходите на 

общината към 31.12.2014 г. възлиза на 242 085 405 лв., което представлява увеличение 

от 9.01% спрямо първоначално заложения план и се дължи на необходимостта 

от:Преодоляване на последиците от наводнението на 19.06.2014 г. в район 

„Аспарухово“; 

 Корекция на стандартите, поради променен брой ученици и деца в детските 

градини и ясли и детските кухни;  

 Подобряване на материалната база в общинските училища; 

 Ремонт на училища; 

 Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.; 

                                                      
23 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за придобиване на  ДМА в 

Община Варна през периода 2012-2013 г. по икономически дейности до 2013 г. 

 

0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000

Разходи за придобиване на  ДМА в Община Варна през периода 
2012-2013 г. по икономически дейности 

2012 г. 

2013 г. 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

32 

 Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози и компенсации за 

безплатни пътувания;   

 Учебници и учебни помагала; 

 Стипендии за деца с изявени дарби и за образователни резултати; 

 Изпълнение на национални програми на МОН; 

 Пътни разходи на правоимащи болни; 

 Изплащане на присъдени издръжки;   

 Реконструкция/ремонт на Двореца на културата и спорта; 

 Подпомагане дейността на читалищата и др. 

Приходната част на бюджета е формирана от основните източници: данъчни 

приходи, неданъчни приходи, субсидии от държавния бюджет, трансфери към и от 

извънбюджетните сметки на Общината, продажби на нефинансови активи и т.н.  

Таблица №15: Приходи на Община Варна за 2014 г.(Източник: Община Варна) 

 
Отчет на приходите за делегирани от държавата 
дейности 102 906 761 лв. 

Неданъчни приходи  873 996 лв. 
Взаимоотношения с Централния бюджет                                                                95 095 267 лв. 
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки и 
фондове  1 306 674 лв. 

Операции с финансови активи и пасиви                            5 630 824 лв. 
Отчет на приходите за местни дейности 118 165 111 лв. 
Данъчни и неданъчни приходи 121 137 236 лв. 
Взаимоотношения с Централния бюджет   18 290 257 лв. 

Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС  -2 523 101 лв. 

Временни безлихвени заеми между бюджетни и 
извънбюджетни сметки и фондове -6 297 499 лв. 

Операции с финансови активи и пасиви  -12 441 782 лв. 
Общо отчет на приходите за държавна и местна 
дейност  221 071 872 лв. 

Преходен остатък за държавни дейности 4 586 912 лв. 

Преходен остатък на приходите за местни дейност 16 324 597 лв. 

Реално получени приходи от държавни и местни 
дейности 241 983 381 лв. 
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От таблицата се вижда, че най–голям относителен дял в приходите по бюджета 

имат данъчните и неданъчни приходи, които представляват 54,80% от общо всички 

отчетени приходи за държавна и местна дейност.  

Таблица №16: Отчет на приходите на община Варна за периода 2013–2014 година в лева 
(Източник: Община Варна). 

Приходи 2013 2014 

Приходи за делегирани от държавата дейности 92 123 572 102 906 761 

Местни приходи 117 584 057 118 165 111 
ОБЩО ПРИХОДИ: 209 707 629 221 071 872 

 

В сравнение с предходната година, отчетът на приходите за 2014 г. се увеличава 

с 5,41%. 
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Таблица №17: Приходи на Община Варна от имуществени и други данъци за 2014 година, в 
лева (Източник: Община Варна) 

ИМУЩЕСТВЕНИ И 
ДРУГИ ДАНЪЦИ 

Отчет 
31.12.2013 г. 

Първ. 
план             

2014 г. 

Отчет 
31.12.2014 

г. 

% 
изпълн. 

план 
2014 г. 

% 
изпълн. 
спрямо 
2013 г. 

Патентен данък 541 492 500 000 447 242 89 83 

Имуществени данъци, в 
т.ч.: 62 629 397 63 700 000 69 597 996 109 111 

Данък върху недвижими 
имоти 27 221 826 27 500 000 27 031 768 98 99 

Данък върху наследствата 0 0 1 513   

Данък върху превозните 
средства 14 370 660 15 300 000 14 534 009 95 101 

Данък при придобиване 
на имущество 17 233 254 16 700 000 24 550 915 147 142 

Туристически данък 3 803 657 4 200 000 3 479 791 83 91 

Други данъци -1 559 0 403   

ВСИЧКО 63 169 330 64 200 000 70 045 641 109 111 

 

От таблицата е видно, че в бюджета на община Варна за 2014 г. първоначално са 

планирани  имуществени и други данъци в размер на 64 200 000 лв., а в отчета към 

31.12.2014 г. размерът им възлиза на 70 045 641 лв., което е с 9,10% повече от 

очакваното изпълнение. В сравнение с предходната година са събрани с 6 876 311 лв. 

повече приходи. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на относителния дял на приходите от 

данъци и такси, което се дължи на относително висок дял на данъците върху 

недвижими имоти и върху придобиване на имущество. 
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Таблица №18: Неданъчни приходи на Община Варна за периода 2013-2014 година, в лева 
(Източник: Община Варна) 

Неданъчни приходи Отчет 
31.12.13 г. 

Първ.план 
2014 г. 

Отчет 
31.12.14 г. 

% отчет 
спрямо 

31.12.13 г. 
(к4/к.2) 

Приходи oт собственост, в т.ч. 10 329 533 11 642 268 10 656 105 103 
продажба на стоки и услуги 3 242 160 4 340 788 3 619 567 112 
наем имущество 3 331 298 3 541 480 3 286 956 99 
наем земя 2 471 019 2 600 000 2 438 541 99 
дивиденти 993 203 900 000 861 460 87 
лихви по текущи банкови сметки 291 853 260 000 449 581 154 
Общински такси 36 991 802 37 516 693 36 758 494 99 
Глоби, санкции, наказателни 
лихви 3 284 455 4 200 000 3 150 590 96 

Други приходи (§36, §45 и §46 ) 1 130 395 883 888 1 483 741 131 
Продажба на собственост, в т.ч. 1 118 569 5 600 000 1 670 043 149 
продажби на ДМА, НДА, сгради 646 870 4 000 000 1 073 397 165 
продажби на земя 471 699 1 600 000 596 646 126 
Концесии 2 407 667 2 220 000 2 254 585 94 
Внесен ДДС и др. данъци върху 
продажбите -4 391 441 -2 980 000 -4 007 967  

Всичко неданъчни приходи 50 870 980 59 082 849 51 965 591 102 
 
От таблицата е видно, че най-голям приход от неданъчните приходи 

представляват общинските такси. Изпълнението им е 97,98% спрямо планираната сума 

за 2014 г., като намалението е с 0,63% спрямо предходната година. 

Общото изпълнение на неданъчните приходи за 2014 г. е 87,95% спрямо 

планираните и с 2,15% повече спрямо 2013 г. 

 

2.2.6.3 Разходи 

Първоначалният план за 2014 г. на разходите по бюджета на Община Варна е в 

размер на 222 070 000 лв. Уточненият план /Бюджетът към 31.12.2014 г./ възлиза на 242 

085 405 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 107 524 866 лв., за местни 

дейности 127 179 967 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 7 

380 572 лв. 

Отчетът на разходите по бюджета на Общината към 31.12.2014 г. е в размер на 

221 071 872 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 102 906 761 лв., за местни 

110 990 763 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности 7 174 348 лв. 
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Таблица №19: Отчет на разходите по функции от бюджета на Община Варна за периода 
2013-2014 година, в лева (Източник: Община Варна) 
 

Функции Отчет 
към 31.12.2013 г. 

Отчет 
към  31.12.2014 г. 

Разлика 
спрямо 

31.12.2013 г. 

Общи държавни служби 15 122 317 14 803 605 -318 712 

Отбрана и сигурност 2 848 379 7 108 542 4 260 163 
Образование 78 482 295 93 518 183 15 035 888 
Здравеопазване 12 390 491 12 588 442 197 951 
Соц. осигуряване 11 599 075 13 221 659 1 622 584 
Благоустройство и 
комунално стопанство 
(БКС) 
(инж.инфраструктура) 

56 916 522 47 640 232 -9 276 290 

Почивно дело, култура 11 333 695 13 700 943 2 367 248 
Икономически дейности и 
услуги 19 157 879 16 931 604 -2 226 275 

Други 1 856 976 1 558 662 -298 314 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 209 707 629 221 071 872 11 364 243 

 
Най–значителната част от разходите е по функция „Образование“ – 42%, 

следвани от тези по функция „Благоустройство и комунално стопанство“ – 22%. 

 
Графика №11 Отчет на разходите по функции в бюджета на Община Варна за 2014 година, в 
лева (Източник: Община Варна) 

В разходите на Община Варна за 2014 г. има увеличение с 5.42% спрямо 

предходната година. 
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Най-голямо увеличение, с 49,56 % спрямо 2013 г., се наблюдава във функция 

„Отбрана и сигурност“, което се дължи на бедствието  в район „Аспарухово“ от м. юни, 

2014 г. Увеличение има и във функция „Образование“ – с 19,16%, следвана от функция 

„БКС (инженерна инфраструктура)“ с 16,30%. 

 

 

Графика №12 Отчет на разходите по функции в бюджета на Община Варна за периода 2013-
2014 година, в лева (Източник: Община Варна) 

По отношение на видовете разходи, значителна част от тях са насочени за 

покриване на заплати, възнаграждения, осигурителни плащания свързани с тях и 

издръжка. Те представляват 77,53% от разходната част на бюджета на община Варна за 

2014 г.  
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Таблица №20: Изпълнение на бюджета на Община Варна по видове разходи към 31.12.2014 г., в 
лева (Източник: Община Варна) 

Видове разходи 

Отчет 
31.12.2013 

г. 
 

Първонач
ален 

бюджет 
за 2014 г. 

Отчет 
31.12.2014 

г. 

% 
изпълн. 

2014 към 
2013 

% изпълн. 
2014 г. 

към 
първ.план 

2014 
Заплати и 
осигурителни 
вноски 

81 962 322 84 375 905 86 893 484 106 106 

Издръжка 78 742 228 82 275 516 84 509 781 107 102 
Платени данъци, 
такси и админ. 
санкции 

 3 178 396 3 330 711  105 

Стипендии 552 302 639 535 600 538 109 94 
Помощи и 
трансфери 10 479 580 8 455 901 11 160 014 106 132 

Субсидии 4 821 840 3 511 403 5 393 130 111 154 
Разходи за членски 
внос 140 769 122 500 109 117 78 89 

Разходи за лихви 1 868 704 2 145 000 1 563 652 84 54 
Капиталови 
разходи 31 139 884 37 177 524 27 511 445 88 74 

Резерв  188 320    
ВСИЧКО 209 707 629 222 070 000 221 071 872 105 96 

 

Графика №13 Изпълнение на бюджета на Община Варна по видове разходи за 2014 година, в 
лева (Източник: Община Варна) 

Изпълнението на планираните разходите за 2014 г. е 96%, а увеличението им 

спрямо 2013 г. е с 5%. 
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Отчетените разходи за функция „Общи държавни служби“ към 31.12.2014 г. 

възлизат на 14 803 605 лв. по дейности, както следва: 

Държавни и общински служби и дейности по избори – по тази дейност са 

отчетени разходите за провеждането на избори за Европейски парламент през 2014 г.  

възлиза на 700 920 лв., в т.ч. 682 996 лв. за държавно делегираната дейност и  17 924 лв. 

за дофинансиране на държавно делегираната дейност. 

Общинска администрация – отчетът за 2014 г. е в размер на 13 048 078 лв., в т.ч. 6 

781 000 лв. за държавно делегираната дейност, 3 214 275 лв. за дофинансиране на 

държавно делегираната дейност и 3 052 803 лв. за местна дейност. Запазва се 

тенденцията от предходните години за намаляване на разходите за издръжка на 

общинската администрация - в сравнение със същия период на 2013 г. има намаление 

на разходите за издръжка на общинската администрация с 442 х.лв. Общински съвет – 

отчетените разходи за 2014 г. за дейността на Общински съвет - Варна възлизат на 1 

046 018 лв. 

Други изпълнителни и законодателни /Местна комисия по ЗУПГМЖСВ/ - отчетът 

на дейността за 2014 г. възлиза на 8 589 лв. и включва разходите за издръжка на 

местната комисия по жилищно-спестовни влогове по приложението на Закона за 

уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

Приходите за 2014 г. са в размер на 43 868 лв., в т.ч. 23 787 лв. режийни вноски в 

размер на 2% от получената компенсация за осигуряване издръжката на местната 

комисия. Преходният остатък от 2014 г. за 2015 г. се равнява на 35 279 лв. С 

последните изменения на ЗУПГМЖСВ се даде възможност на вложителите от 

окончателните списъци да прехвърлят правата си по права и съребрена линия. Удължи 

се и срока за упражняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и 

започване изграждането на такова до 30 ноември 2016 г.  

      Отчетът за капиталовите разходи на функцията към 31.12.2014 г. е в размер на 

220 698 лв., от които за:  

 Основен ремонт – 7 500 лв. 

 Придобиване на дълготрайни материални активи – 178 136 лв. за 

компютърно оборудване и техника, офис оборудване, стопански инвентар 

и др. 

 Нематериални активи – 35 062 лв. за изработка на мобилно интернет 

приложение Smart guide, право на ползване на модули от 
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информационната система на АПИС и лиценз подновяване антивирусен 

програмен продукт и др. 

Отчетът на разходите на функция „Отбрана и сигурност“  е в размер на 7 108 

542 лв. Значителното увеличение във функцията за 2014 г. спрямо 2013 г. се дължи на 

отчетените разходи в дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии“, свързани с аварийно възстановителни дейности за 

преодоляване на последиците от проливните дъждове в район „Аспарухово“. 

Средствата са както от местния бюджет, така и от получени средства от Централния 

бюджет. Само за дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии“ отчетът за 2014 г. е в размер на 4 858 364 лв. Тук се отнасят 

разходите за аварийно възстановителни дейности за преодоляване на последиците от 

проливните дъждове и последвалите наводнения на 19.06.2014 г. в район „Аспарухово“, 

от получените средства от Централния бюджет в размер на 4 797 688 лв., както и 

изплатените помощи на пострадалите от водното бедствие и средствата за 

възстановяване на щетите. 

От получените държавни субсидии, неусвоени към 31.12.2014 г., са 195 617 лв. 

/преходен остатък за бюджета за 2015 г./, които ще бъдат изразходвани за  аварийно 

възстановяване и ремонт на подпорни стени в район Аспарухово. 

Отчетът на функция „Образование” за 2014 г. възлиза на 93 518 183 лв. и 

осигурява финансирането на делегирани от държавата дейности и местни дейности за 

52 детски градини, 46 училища и 4 обслужващи звена: общински детски комплекс, 

НАОП, средношколско общежитие и логопедичен център. 

 Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец /с отчитане на 

разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 477 лв., спрямо 

353,89  лв. за 2013 г.  

 Месечната издръжка, формирана от заплати, осигуровки и  разходи за 

издръжка на едно дете е 410 лв. спрямо 347,40 лв. за 2013 г.  

 Месечната веществена издръжка на едно дете е 197 лв. спрямо 148 лв. за 

2013 г.  

По-високата месечна издръжка за 2014 г. е в резултат на отчетените инвестиции 

за строителство и обзавеждане на новите корпуси за детски градини. Таксата, която  се 

заплаща за едно дете за един месец в ЦДГ, съгласно решение на Общински съвет- 

Варна е в размер на 48 лв.  
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Таблица №21: Изпълнение на разходите по бюджета на Община Варна за функция 
„Образование“ за 2014 г., в лева (Източник: Община Варна) 

Дейности 

 
Първоначален 

план 
2014 г. 

 
Уточнен план 

Към 
31.12.2014 г. 

 

 
Отчет 
към 

31.12.2014 г. 

Изпълнение 
спрямо 

първоначален 
план 
в % 

Държавна 
дейност 72 135 512 78 630 787 74 729 071 103,06 

Дофинансиране 989 081 1 519 977 1 431 297 144,7 

Местна дейност 12 812 407 17 464 447 17 357 815 135,4 

Всичко 85 937 000 97 615 211 93 518 183 108,8 
 

От таблицата е видно, че планирания бюджет за функция „Образование“ е 

преизпълнен. 

2.2.7 Изводи: 

 И през 2013 год., най- голям е броят на микропредприятията и броя на заетите в 

тях, следвани от малките предприятия.  

 В разпределението на броя предприятия по отрасли на икономиката с най-голям 

дял са тези в сферата на търговията, следвани от предприятията в сектор 

„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Операции с недвижими 

имоти“. 

 Сектор „Услуги“ е основен за развитието на икономиката на община Варна и е 

добре развит на територията на Общината. Той формира повече от 50% от 

нетните приходи от продажби на област Варна  като осигурява и най-голяма 

заетост – 69,95 % (за 2013 г.) от всички заети лица. 

 В икономическия профил на община Варна и  Варненска област туризмът е един 

от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. 

През 2013 г. приходите в дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ в област 

Варна отчитат увеличение спрямо предходната година с 11 742 000 лв. или с 

2.56%, а разходите намаляват с 24 113 000 лв. или с 5%. 

 Средно годишните разходи за НИРД в област Варна за 2013 г. са 23 999 000 лв., 

което е с почти 100 % (99,99%) повече от отчетените за 2012 година.  

 Като трайна през последните години се очертава тенденцията за намаляване на 

чуждестранните инвестиции в община Варна след 2009 г.  
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 Общото количество придобити ДМА в Община Варна за 2013 г. нараства с 

1.98% спрямо предходната година. Продължава тенденцията за намаляване на 

разходите за придобиване на ДМА за периода 2007 г. – 2013 г. 

 Анализът на разгледаните икономически показатели показва, че макар да е 

налице положителна тенденция на развитие, общинската икономика не може да 

достигне предкризисните нива.  

 Бюджетът на община Варна за 2014 г. е най-големият за периода 2007-2014 г. 

(242 085 405 лв.), една от причините за което е необходимостта от преодоляване 

на последиците от наводнението на 19.06.2014 г. в район „Аспарухово“, 

увеличаване на разходите за функция „Образование“ (вкл.  инвестиции за 

строителство и обзавеждане на нови корпуси за детски градини),  

реконструкцията/ремонт на Двореца на културата и спорта и др.; 

 Разходите в общинския бюджет за образование, здравеопазване, социално 

подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват 76% от извършените 

разходи през 2014 г. 

2.3 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  

2.3.1 Пазар на труда  

2.3.1.1. Заетост 

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община Варна 

през 2013 г. намалява с 222 лица (или с 0.18%). Показателят достига нивата за 2011 г. 

Прави впечатление, че за 2013 г., в Област Варна, броят на наетите лица вече е по-

голям спрямо 2012 г. и се връща на нивата от 2011 г. 

Таблица №22: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна и Община 
Варна, за периода 2010-2013 г.24(Източник: ТСБ-Варна) 

  2010 2011 2012 2013 

Област Варна 150 670 149 361 149 001 149 368 

Община Варна   128 675 126 965 125 974 125 752 

 

                                                      
24 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение в Област Варна и Община Варна, до 2013 г. 
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Графика № 14: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Област Варна и 
Община Варна, за периода 2010-2013 г.25(Източник: ТСБ-Варна) 

Наетите лица в Община Варна за 2013 г. са близо 84.2% от общият брой за 

Област Варна. 

Дейност “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” продължава да бъде с най-
голям брой наети лица на територията на общината – близо два пъти повече от втората 
по численост дейност „Преработваща промишленост“. С по-голям ръст на броя наети 
лица през 2013 г. се отличават секторите „Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (305 повече наети), 
„Финансови и застрахователни дейности“ (увеличение с 273 наети) и „Образование“ 
(193 наети повече за годината). Прави впечатление, че най-голямо увеличение в броя на 
заетите се наблюдава в дейности „Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения“ (повече 398 наети) и „Професионални 
дейности и научни изследвания“ (с 321 наети повече))– смятани за „модерни“ и 
икономически перспективни в дългосрочен план. 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение в Област Варна и Община Варна, до 2013 г. 
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Таблица №23: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община Варна, за 
периода 2010-2013 г. по икономически дейности26(Източник: ТСБ-Варна) 

Икономически дейности 2010 2011 2012 2013 
ОБЩО 128 675 126 965 125 974 125 752 
Селско, горско и рибно стопанство 835 1077 995 957 
Добивна промишленост 187 194 135 155 
Преработваща промишленост 15439 14578 13 130 12 845 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

2044 2063 2 001 2 306 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 1 792 1 867 1 783 1 730 

Строителство 13 465 12 480 12 772 12 249 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 27 250 27 115 26 805 26 651 

Транспорт, складиране и пощи 11 075 10 785 10 389 10 000 
Хотелиерство и ресторантьорство 12 085 12 639 12 404 12 080 

Създаване и разпростр. на инф. и творч. 
продукти; далекосъобщения 2 137 2 107 2 306 2 704 

Финансови и застрахователни дейности 2 857 2 839 3 199 3 472 

Операции с недвижими имоти 2 332 2 171 2 328 2 373 
Професионални дейности и научни 
изследвания 5 425 5 282 5 173 5 494 

Административни и спомагателни дейности 5 843 5 555 5 993 6 035 
Държавно управление 4 618 4 625 5 232 5 198 
Образование 8 900 8 794 8 584 8 777 
Хуманно здравеопазване и социална работа 7 475 7 618 7 774 7 723 
Култура, спорт и развлечения 2 640 2 692 2 499 2 534 
Други дейности 2 276 2 484 2 472 2 469 

През 2013 г. най-значително е намалението на заетите в Община Варна в 

дейности „Строителство“ – с 523 наети или с 4,09%, „Транспорт” – намалението е с 389 

наети или с 3,74%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 324 по-малко, или 

намаление с 2.61% и „Преработваща промишленост” - с 285 или с близо 2,17% по-

малко наети лица спрямо предходната година.  

                                                      
26 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение в Община Варна по икономически дейности до 2013 г. 
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Графика №15: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в Община Варна, за 
периода 2010-2013 г. по икономически дейности27 (Източник: ТСБ-Варна) 

2.3.1.2. Безработица 

През 2014 г. нивата на безработица в страната,  в Област Варна и в Община 
Варна спадат. Безработицата в Община Варна остава по-ниска от отчетената на 
национално и областно ниво. 

Таблица №24: Нива на безработица за България, Област Варна и Община Варна, за периода 
2013-2014 г., по данни от Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ гр. Варна 

   2013 2014 

България 
брой 371 380 366 470 

% 11.3% 11.2% 

Област Варна 
брой 16 434 16 281 

% 7.4% 7.3% 

Община Варна 
брой 7 981 7 293 

% 4.6% 4.2% 

2.1.1.4 Средна годишна работна заплата 

Сравнена със средната годишна работна заплата в областта, същата в Община 

Варна е по-малка, но за периода 2011-2013 г. разликата постепенно намалява. 

Увеличението на ниво област за 2013 г. е с 4.2%, а на ниво община – с 4.4% 

                                                      
27 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение в Община Варна по икономически дейности до 2013 г. 
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Таблица №25: Средна годишна работна заплата в Област Варна и Община Варна, за периода 
2010-2013 г.28(Източник: ТСБ-Варна) 

 2011 2012 2013 

Област Варна 8 144 8 562 8 922 

Община Варна 8 071 8 537 8 913 
 

През 2013 г., с най-голямо увеличение на средната годишна работна заплата на 

наетите по трудово и служебно правоотношение в Община Варна се отличават 

дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1 157 лв. или с 10.95%, 

„Образование“ – с 891 лв. или с 8.72%, „Държавно управление“ – с 565 лв. или с 5.19%. 

Намаляване на средната годишна работна заплата се отчита в дейностите 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива“ – с 1 055 лв. или с 7.56%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 550 лв. или с 

3.77%, „Добивна промишленост“ – с 243 лв. или с 1.40% и „Операции с недвижими 

имоти“ – със 110 лв. или с 1.43%. 

Таблица №26: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за периода 2010-2013 г.29 
(Източник: ТСБ-Варна) 

Икономически дейности 2011 2012 2013 

Общо 8 071 8 537 8 913 

Селско, горско и рибно стопанство 6 812 7 849 8 018 

Добивна промишленост 12 570 17 358 17 115 

Преработваща промишленост 7 100 7 198 7 628 

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 14 165 13 951 12 896 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 8 946 8 957 9 274 

Строителство 6793 7 033 7 321 

                                                      
28 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Област Варна и Община Варна до 2013 г. 

 
29 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Община Варна до 2013 г. 
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Икономически дейности 2011 2012 2013 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 6 143 6 424 6 855 

Транспорт, складиране и пощи 13 228 14 604 14 054 

Хотелиерство и ресторантьорство 5 577 6 011 6 395 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 11 363 12 499 12 643 

Финансови и застрахователни дейности 13 778 14 285 14 523 

Операции с недвижими имоти 7 536 7 688 7 578 

Професионални дейности и научни изследвания 9 287 9 919 10 073 

Административни и спомагателни дейности 6 619 6 579 6 619 

Държавно управление 10 498 10 888 11 453 

Образование 9 779 10 217 11 108 

Хуманно здравеопазване и социална работа 9 920 10 565 11 722 

Култура, спорт и развлечения 6 276 6 599 7 228 

Други дейности 5 029 5 129 5 422 
 

Прави впечатление, че в дейностите „Строителство“, „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ и „Преработваща промишленост“, където се отчита намаление на 

наетите лица за 2013 г., средната годишна работна заплата нараства, докато в сектор 

„Транспорт, складиране и пощи“ намаляват едновременно броя на заетите и средната 

годишна работна заплата. 

Основният фактор, който продължава да оказва влияние върху размера на 

средната годишна работна заплата в община Варна е структурата на местната 

икономика и развитие на сектори, които се характеризират с малко по-ниски нива на 

заплащане, какъвто е сектор „Търговия и ремонт“. 
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Графика №16: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в  Община Варна по икономически дейности, за периода 2011-2013 г.30 
(Източник: ТСБ-Варна) 

2.3.2 Доходи и разходи на домакинствата 

През 2013 г. общите доходи средно на домакинство бележат нарастване на 

национално ниво. За област Варна, общият доход е все още по-нисък от този за 

страната, но темпът на нарастване спрямо 2012 г. е по-голям – с 13%, спрямо 11% за 

България. 

Таблица №27: Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за периода 2011-
2013 г.31 (Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 

България 9 251 10 244 11 420 

Област Варна 10 120 10 066 11 393 

Доходите основно се изразходват за извършване на потребителски разходи, за 

храна, за покриване на режийни разноски – жилища, вода, ел. енергия и др. 

                                                      
30 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за средната годишна работна 

заплата в Община Варна до 2013 г. 

 
31 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за общ доход средно на 

домакинство до 2013 г. 
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Графика №17: Общ доход средно на домакинство в България и област Варна, за периода 2011-
2013 г.32 (Източник: НСИ) 

2.3.3 Здравеопазване  

На територията на Община Варна през 2013 г. функционират 14 лечебни 

заведения за болнична помощ, 168 лечебни заведения за извънболнична помощ и 10 

други здравни заведения. Спрямо предходната година се е повишил броят на леглата в 

лечебните заведения за болнична помощ – с 30, броят на лечебните заведения за 

извънболнична помощ – с 1 и броят на другите здравни заведения – също с 1. Намалява 

броят на леглата в другите здравни заведения – с 47. 

Таблица №28 Лечебни и здравни заведения в Община Варна за периода 2011-2013 
г.33(Източник: ТСБ-Варна) 

  2011 2012 2013 
Лечебни заведения за болнична помощ 14 14 14 
Легла 2138 2138 2168 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 163 162 168 

Легла 108 98 98 
Други здравни заведения 9 9 10 
Легла 336 379 332 

                                                      
32 Към края на м.януари 2015 г.,на страницата на  НСИ е достъпна  информация за общ доход средно 

на домакинство в област Варна за 2013 г. 
33 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за лечебните и здравни 

заведения  в Община Варна за 2013 г. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2011 2012 2013

Общ доход средно за домакинство, в лева, за 
периода 2011-2013 година 

България 

Област Варна 



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

50 

Таблица №29 Медицински персонал на територията на Община Варна, Област Варна и 
България за периода 2010-2012 г.34(Източник: НСИ) 

  

2010 2011 2012 

Л
ек

ар
и 

Л
ек

ар
и 

по
 

де
нт

ал
на

 
м

ед
иц

ин
а 

М
ед

иц
ин

ск
и 

сп
ец

иа
ли

ст
и 

Л
ек

ар
и 

Л
ек

ар
и 

по
 

де
нт

ал
на

 
м

ед
иц

ин
а 

М
ед

иц
ин

ск
и 

сп
ец

иа
ли

ст
и 

Л
ек

ар
и 

Л
ек

ар
и 

по
 

де
нт

ал
на

 
м

ед
иц

ин
а 

М
ед

иц
ин

ск
и 

сп
ец

иа
ли

ст
и 

Община 
Варна 

2019 390 2837 1970 410 2905 1981 443 2864 

Област 
Варна 

2189 416 3020 2135 443 3047 2139 479 3014 

България 27997 6355 47468 28411 6655 47427 28643 6706 47806 
 
През 2012 г. в Община Варна работят 92.97% от лекарите в Област Варна и 

6.92% от лекарите в България, 92.48% от лекарите по дентална медицина в Област 

Варна и 6.61% от тези за страната.  Медицинските специалисти, които работят на 

територията на общината представляват 95.02% от общия им брой за Област Варна и 

5.99% от тези за страната. През 2012 г. броят на лекарите в Община Варна се е 

увеличил с 11 спрямо 2011 г., но все още е по-нисък от нивата за 2010 г. (с 38 по-

малко). Броят на практикуващите лекари по дентална медицина на територията на 

общината нараства през целия период, като през 2012 г. е с 53 или с 8.05% по-голям от 

предходната година. Числеността на медицинските специалисти в Община Варна през 

2012 г. намалява с 41, но е над нивото за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34 Към края на м.януари 2015 г., на страницата на НСИ е достъпна информация за медицинския 

персонал на територията на Община Варна до 2012 г. 
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Таблица №30 Осигуреност на населението с медицински персонал на 10 000 д. на 
територията на Община Варна, Област Варна и България за периода 2010-2012 
г.35(Източник: НСИ) 
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61.2 11.8 86.0 57.3 11.9 84.5 57.6 12.9 83.4 

Област 
Варна 

47.1 8.9 64.9 45.0 9.3 64.2 45.1 10.1 63.7 

България 37.3 8.5 63.2 38.8 9.1 64.7 39.1 9.2 65.6 
 

През периода 2010-2012 г. плавно намаляват стойностите на показателите 

„Осигуреност на населението с лекари“ и „Осигуреност на населението с медицински 

специалисти“ на 10 000 души в Община Варна, докато същите за страната се 

увеличават. Осигуреността с лекари по дентална медицина се увеличава през целия 

период. Равнищата на трите разглеждани показателя в Община Варна са по-високи от 

същите  за Област Варна и България през разглеждания период 2010 г. – 2012 г. В 

заключение може да се обобщи, че кадровата обезпеченост с висши медицински кадри 

(лекари и стоматолози) на територията на община Варна е добра. 

На територията на Община Варна през 2013 г. функционират 28 детски ясли, с 

1353 места, посещавани от 2066 деца.  

Таблица №31: Детски ясли и яслени групи към ОДЗ в Община Варна за периода 2011-2013 
г.36(Източник: ТСБ-Варна) 

 2012 2013 

Детски ясли 29 28 
Места 1487 1353 
Деца 2187 2066 

                                                      
35 Към края на м.януари 2015 г., на страницата на НСИ е достъпна информация за медицинския 

персонал на територията на Община Варна до 2012 г. 
36 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за детските ясли и яслени 

групи към ОДЗ  в Община Варна за 2013 г. 
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От сравнението между данните в горната таблица се вижда, че през 2013 г. броят 

на яслите намалява с 1, местата – със 134, а децата – със 121.  

2.3.4 Социални дейности 

Социалната програма на Община Варна е резултат от политиката, провеждана 

както от общинската администрация, така също и от държавните институции и 

неправителствените организации в продължение на много години. Тази политика е 

осъществявана в съответствие с постановките на редица нормативни, програмно-

стратегически и планови документи. Тя става все по-конкретна и целенасочена през 

последните години с формулирането на приоритети и стратегически цели, които да 

способстват за осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски 

райони, свързани помежду си, създаващи възможности едни на други и на 

прилежащите им извънградски територии. 

Социалните направления, в които развива дейност Община Варна са: 

- Специализирани институции; 

- Социални услуги в общността с държавно финансиране; 

- Социални услуги в общността с общинско финансиране; 

- Достъпна архитектурна среда; 

- Други, включително изплащане на социални помощи. 

През 2014 г. на територията на Общината се предоставят 48 социални услуги, с 

общ капацитет за деца и възрастни, включително държавно делегирани дейности и 

финансирани от бюджета на Община Варна – 3 288 места (за деца – 943 места, за 

възрастни 2 345 места).  

Общината  обръща сериозно внимание на социалното включване, разработват се 

инициативи и се внедряват нови социални услуги, които са насочени към уязвими 

групи, деца и семейства в риск. Общинска дейност са Домашен социален патронаж, 

обществена трапезария към Домашния социален патронаж, пенсионерските клубове и 

други, които са част от Социалната програма.  Домашният социален патронаж 

обслужва средно 550 варненски граждани. Дейността на патронажа включва и 

обществена трапезария за социално слаби граждани на община Варна - приготвяне и 

доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони. Потребители на тази 

услуга са общо 475 граждани. На територията на община Варна функционират 24 

пенсионерски клуба. Ежемесечно се финансират 12 центъра за социални услуги за деца 
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и възрастни в риск с общ капацитет 585 места и се осигурява цялостна издръжка на 120 

“Социални асистенти” за 120 деца със специални образователни потребности, 

интегрирани в масовите училища и детски градини. 

Броят на местата за деца в специализираните институции значително намалява 

(от 329 места през 2008 г. до 168 места през 2012 г., 165 през 2013 г. и 112 през 2014 г.), 

което се дължи на предприетите мерки за деинституционализация на услугите за 

децата, чрез разкриване на алтернативни социални услуги с целеви групи деца и 

семейства в риск. Значително е увеличен капацитетът за социални услуги за възрастни, 

финансирани от Общината - от  1 435 места през 2008 г. на 1 930 през 2012 г. и 2013 г. 

През 2014 г. местата са 1 970, което се дължи на провеждана политика за насърчаване 

на социалните услуги за възрастни хора в общността. 

2.3.5 Образование 

В град Варна инфраструктурата на образованието включва обекти на пълната 

гама от заведения за предучилищно обучение (детски градини) и образователни 

институции – общообразователни училища (основни, средни, профилирани), 

професионални училища (професионални гимназии), колежи и университети. Броят, 

видът (профилът) и капацитетът на детските заведения и на различните училища 

(общообразователни, профилирани и професионални) се оразмеряват на базата на 

действащи в образователната система норми, нормативи и стандарти  – за обхват, 

запълняемост на групите в детските заведения и класните стаи, за едносменен режим на 

обучение и др. Параметрите на образователната инфраструктура в град Варна са 

функция от броя на лицата в съответната възраст – от 3 до 6 годишна възраст 

(предучилищно обучение), от 7 до 14 години (основно образование) и от 15 до 18 

години (средно общо, профилирано и професионално образование).  
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Таблица №32: Детски градини в Община Варна за учебните 2012/2013 г и 2013/2014 г. 
(Източник: ТСБ-Варна) 

  2012/2013 г. 2013/2014 г. 

Детски градини 55 59 

Педагогически персонал 903 983 

Деца, посещаващи 
детските градини 11 900 12 386 

 

Броят на обхванатите деца през учебната 2013/2014 година е 12 386 деца, което е 

с 486 повече от учебната 2012/2013 г. Увеличава се и броят на детските градини - с 4, 

както и броя на персонала в детските градини с 80 заети. 

Недостигът на места в детски градини в някои от административните райони на 

община Варна наложи решаването на този проблем да се изведе като един от 

приоритетите на Общината през последните няколко години. В инвестиционната 

програма на Община Варна и съответно в общинските бюджети през последните 

години бяха предвидени средства и мерки, за строителство на нови детски градини, 

разкриване на нови места в някои детски градини; разкриване на филиали; частни 

детски градини, с цел увеличаване броя на местата в тях.  

Мрежата от всички видове и степени на училищната система (начални, основни, 

СОУ, профилирани, професионални) в община Варна през учебната 2013/2014 година 

обхваща 67 училища.  Всичките общообразователни училища в общината(47) се 

намират на територията на град Варна.  
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Таблица  №33 Учебни заведения, паралелки, преподаватели и учащи се в община Варна по 
видове учебни заведения през учебната 2013/2014 година (Източник ТСБ-Варна) 

 Училища Паралелки Учители Учащи се 

Общообразователни училища 47 1190 1742 29150 

Специални училища 3 26 49 237 
Професионални училища с програми 
за придобиване на I степен 
професионална квалификация с 
прием след VI и VII и след VIII клас 

- 2 - 16 

Професионални гимназии и 
професионални училища с програми 
за придобиване на II степен 
професионална квалификация 

3 45 92 950 

Училища по изкуствата и 
професионални гимназии с програми 
за придобиване на III степен 
професионална квалификация 

14 248 535 5554 

Таблица №34: Брой на завършилите средно образование в Община Варна за учебните 
2011/2012, 2012/2013 г и 2013/2014 г. (Източник: ТСБ-Варна) 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Общо: 3484 3145 3076 
Общообразователни училища 1855 1585 1671 

Специални училища 9 13 10 

Професионални гимназии и 
професионални училища с програми 
за придобиване на II степен 
професионална квалификация 

588 389 297 

Училища по изкуствата и 
професионални гимназии с 
програми за придобиване на III 
степен професионална 
квалификация 

1032 1158 1098 

 

Броят на завършващите средно образование бележи плавно намаление за 

последните три учебни години. Най-висок остава и броят на завършващите 

общообразователни училища. Относително стабилен остава броят на завършилите 

училища по изкуствата и професионални гимназии с програми за придобиване на III 

степен професионална квалификация.   
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Графика №18: Брой на завършилите средно образование в Община Варна за учебните 
2011/2012, 2012/2013 г и 2013/2014 г. (Източник: НСИ) 

Град Варна е важен университетски център в България и Североизточен район. 

Тук функционират 5 от общо 45 акредитирани университети и висши училища (без 

колежите) в страната, в които през учебната 2013/2014 г. се обучават 30 510 студенти. 

На територията на Варна има 3 колежа: Колеж по туризъм към Икономическия 

университет - Варна, Медицински колеж към Медицински университет – Варна и 

Колеж в структурата на Техническия университет – Варна.  

Висшето образование и инфраструктурата, предназначена за неговото 

функциониране е с регионално,  национално и международно значение. Броят на 

студентите във висшите училища се регулира с квоти за прием и за обучение.  

Разпределението на броя на студентите и преподавателите по видове висши 

училища по учебни години е представено в Таблица №34. 

Таблица  №35 Разпределение на броя на студентите и преподавателите по видове висши 
училища по учебни години (Източник: ТСБ-Варна) 

 2012/2013 2013/2014 
Университети и специализирани висши училища на 
територията на Община Варна 5 5 

Преподаватели 1 860 1 848 
Студенти 31 712 30 510 
Завършили (ОКС "бакалавър" и "магистър") 7 479 7 629 
Завършили (ОКС "бакалавър" и "магистър") в България 58 961 61 759 
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През учебната 2013/2014 г. броят на преподавателите в университети и висши 

специализирани училища на територията на Варна намалява с 12 души спрямо 

предходната учебна година. Броят на студентите също намалява с 1 202 или с близо 

3.8%. През учебната 2013/2014 г. Община висши учебни заведения на територията на 

Община Варна са завършили близо 12.35% от завършилите в България. 

2.3.6 Изводи 

От анализа могат да се направят следните изводи за развитието на социалната 

сфера и човешките ресурси в Община Варна: 

 Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Община Варна 

през 2013 г. намалява с 2 22 лица (или с 0.18%) спрямо предходната 2012 година. 

 Дейност “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” продължава да бъде 

с най-голям брой наети лица на територията на общината – близо два пъти 

повече от втората по численост дейност „Преработваща промишленост“. 

 Средната годишна работна заплата в област Варна и през 2013 година остава по-

ниска в сравнение с тази за страната, макар че за периода 2011-2013 г. разликата 

постепенно намалява.  

 Основният фактор, който продължава да оказва влияние върху размера на 

средната годишна работна заплата в община Варна е структурата на местната 

икономика и развитие на сектори, които се характеризират с малко по-ниски 

нива на заплащане какъвто е сектора „Търговията и ремонта“. 

 Нивото на  безработица в Община Варна и през 2014 г. остава по-ниско от 

националното и областното. 

 Кадровата обезпеченост с висши медицински кадри (лекари и стоматолози) на 

територията на Общината и осигуреността с болнични легла в лечебните 

заведени е относително висока. 

 Въпреки финансовата криза, Община Варна продължава да осъществява своята 

социална политика и да спазва своите приоритети, като осигурява устойчивост и 

разширяване на мрежата от социални услуги на територията на Общината.    



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

58 

 Броят на обхванатите деца в детските градини през учебната 2013/2014 година е 

12 386, което е с 486 повече от учебната 2012/2013 г. Увеличава се и броят на 

детските градини - с 4. 

 Броят на завършващите средно образование отбелязва плавно намаление за 

последните три учебни години. 

 Броят на студентите намалява с 1 202 или с близо 3.8%. През учебната 2013/2014 

г. висши учебни заведения на територията на Община Варна са завършили 

12.35% от завършилите в България. 
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Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие за периода 2014 – 2020 година, отчита напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики.  

За целите на плана се използват два вида индикатори: 

 Индикатори за резултат; 

 Индикатори за въздействие. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на изведените в плана приоритети и мерки за развитие на общината в 

периода до 2020 година. Определените индикатори, там където е възможно са 

количествено измерими и имат за цел осигуряване на обективност на направените 

оценки и изводи по отношение на напредъка при реализацията на приоритетите и 

мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 

до 2020 година. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено 

измерими индикатори, а в някой случаи – с качествени оценки относно достигнатата 

степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на Общината и 

приноса на това развитие за общото развитие на региона.  

Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и оценката са: 

 Общи индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР; 

 Специфични индикатори проследяващи изпълнението на приоритетите 

и специфични цели на Общинския план за развитие на Община Варна 

включващи: 

 индикатори за въздействие. 

 индикатори за резултат, в т.ч. 

 индикатори за ресурси; 

 индикатори за продукта от заложените мерки и дейности. 
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1. Общи количествени индикатори измерващи глобалния ефект от ОПР 

Тази група включва общи количествени индикатори, върху които се базира 

системата за наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и развитието 

на регионите в ЕС през плановия и програмен период. Те отразяват постигането на 

целите на Стратегия “Европа 2020”. За тези индикатори в Регионалния план за развитие 

на СИР и Областната стратегия за развитие на Област Варна  2014 – 2020 година са 

посочени изходни и целеви стойности, чрез които се наблюдава и измерва постигането 

на целите. В Общинския план за развитие на Община Варна са заложени само тези от 

индикаторите, за които има статистическа информация на ниво община и те са  

адаптирани по подходящ начин - при съобразяване със социално-икономическите 

условия в Общината.  

Таблица №36 Общи количествени индикатори37(Източници: ТСБ-Варна, НСИ, ДРСЗ-Варна, 
ДБТ-Варна) 

 Общи 
количествени 
индикатори 

Североизточен район Област Варна Община Варна 

 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

1 
Разходи за 
придобиване на 
ДМА, хил.лв.   

1 813 295 1 855 328 1 091 098 1 012 292 772 012 731 350 

2 Равнище на 
безработица, %   11.1 11,8 6.9 7,8 4.5 5 

3 
Коефициент на 
заетост  44,6 44.4 46,5 54.1 51 55,95 

4 

Средна годишна 
работна заплата 
на наетите по 
трудово и 
служебно 
правоотношение   

3 490 7 806 8 144 8562 8 071 8 537 

 
При съпоставка на данните за общите количествени индикатори за 2012 г. с 

базовата 2011 г. се налагат следните изводи: 

 Разходите за придобиване на ДМА в Община и Област Варна намаляват през 

2012 г. спрямо 2011 г., докато в СИР се увеличават. За същата година, 

разходите за придобиване на ДМА в Община Варна съставят 72.25% от 

                                                      
37 Към края на м.януари 2015 г., ТСБ-Варна е предоставило информация за разходи за придобиване на 

ДМА и средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в Община 
Варна до 2012 г. 
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общите разходи в Област Варна и 39.42% от разходите за придобиване на 

ДМА в СИР. 

 Равнищата на безработица в Община Варна, Област Варна и СИР се покачват 

през 2012 г., като в Община Варна, нарастването е с по-слаби темпове в 

сравнение с тези за Област Варна и СИР. 

 Коефициентът на заетост в Община Варна се покачва през 2012 г. и остава 

по-висок от нивата в Област Варна и СИР. 

 Средните годишни работни заплати в Община Варна и Област Варна 

намалява през 2012 г. спрямо 2011 г., като остават по-високи от тази за СИР. 

 Стойностите на икономическите индикатори показват бавно възстановяване 

на икономиката от последиците на икономическата криза. 

2. Специфични количествени индикатори 

Посредством изведените 128 специфични количествени индикатори  се  

проследява изпълнението на приоритетите и специфични цели на Общинския план за 

развитие на Община Варна. Сред тях са интегрирани и онези глобални екологични 

индикатори, за които има налични измерими стойности на общински ниво.  

Дефинирани са количествени индикатори за въздействие и за резултат, там 

където е възможно количествено измерване и е наличен  официален източник на 

информация, което да гарантира обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения.  

Източници на информация и данни, въз основа на които се извършва 

наблюдението и оценката на ОПР, съгласно Законодателството в областта на 

регионалното планиране се събират от Националния статистически институт, от 

Агенцията по заетостта, както и от други надеждни регионални и местни източници на 

информация.  

Предвид сравнително малкото статистически данни, за които се поддържа 

информация на ниво общини, в процеса на наблюдение и оценка на ОПР се разчита 

предимно на информация и данни от Община Варна, кметствата, Общински 

предприятия, Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти и на социално-икономическите партньори – НПО, браншови организации, 

университети, Дирекция „Бюро по труда“, РИОСВ и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Специфични количествени индикатори за осъществяване 

наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година. 

 

Стратегическата рамка на ОПР 2014 – 2020 година е определена в 4 

приоритетни области. Приоритетна област 1. „Икономически растеж” включва 4 

приоритета, 8 стратегически цели и 32 мерки. Приоритетна област 2. „Подобряване на 

качество на живот” включва 5 приоритета, 11 специфични цели и 49 мерки. 

Приоритетна област 3. „Интегрирано развитие на територията” включва 3 приоритета, 

16 специфични цели и 69 мерки. В приоритетна област 4. „Сътрудничество” са 

определени 3 приоритета, с общо 6 специфични цели и 18 мерки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.1. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ I 
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Графика №19 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритетна 
област 1 

2.1.1. ПРИОРИТЕТ 1.1. СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА 
ОСНОВАТА НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 

2.1.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП (СЦ 1.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8 

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.1, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 4 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 7 268 356 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 1.1, представлява 16,44 %  от 

индикативния размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия 

програмен период и 86,98% от общата стойност на вложения ресурс за 

осъществяване на Приоритет 1.1.  

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.1. финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ) и Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013 г.“ (ОПРЧР). 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са представителите на местния бизнес.  
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 В изпълнение на Специфичната цел, през отчетния период не са реализирани 

допълнителни проекти извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. 

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат проектите за 

подкрепа на стартиращи предприятия и технологична модернизация на 

предприятията, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2014 

г. и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-

2014 г. Общият бюджет на всички 105 проекта, които се реализират през 

отчетната 2014 год. възлиза на 4 429 727.53 лв., от които БФП - 4 093 775.27 лв. и 

съфинансиране 3 36 521.67 лв. Към края на 2014 г. по проектите са изплатени 2 

813 566.28 лв.38 

2.1.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ПРИОРИТЕТНИТЕ СЕКТОРИ НА ОБЩИНА ВАРНА И ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ (СЦ 1.2) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 18  

проекта/дейности за изпълнението на СЦ 1.2., през отчетната 2014 г. е стартирало 

изпълнението на 14 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 1 088 279 лв., което 

представлява 16.81%  от индикативния размер на планираните средства за 

нейното изпълнение за целия програмен период и 13,02% от общата стойност на 

вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 1.1.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.2. финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 

ОПРКБИ, ОПРР и Бюджетът на Община Варна 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са представителите на местния бизнес.  

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта, насочени към развитие на туризма в община Варна. За 

тяхното изпълнение през 2014 г. са изразходвани общо 8 000 лв. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/дейности: 

                                                      
38 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 
в България. 
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 Проектите подкрепени по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 г., чрез която са финансирани дейности на 

11 предприятия, свързани с за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, 

производство и методи на разпространение, въвеждане на приложения за 

електронна търговия в предприятията и др. Общата стойност на всички 

проекти възлиза на 4 434 620.63 лв., от които БФП - 3 553 876.91 лв. и 

съфинансиране от страна на бенефициента - 881 313.13 лв. 

 По същата оперативна програма са финансирани 9 проекта за подкрепа и 

развитие на клъстерите. Общият бюджет за всички проекти е в размер на 3 855 

041.47 лв., от които БФП - 2 586 935.83 лв. и съфинансиране от страна на 

бенефициентите - 1 277 899.14 лв39. 

 Значителен принос за постигане на специфичната цел по отношение на сектор 

„Туризъм“ през отчетния период има проект "Регионален туристически 

продукт "Различното преживяване - качество, полза и стойност", който се 

изпълнява от Община Варна с финансиране от ОПРР. В рамките на проекта се 

популяризира природното, културно и историческо наследство на 

туристическия регион, включващ общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав 

и Девня с цел намаляване на териториалната концентрация на туризма. 

Стойността на ДБФП е 236 655,92 лв., от които БФП 206 690,48 лв., 

съфинансиране 10 334,52 лв. и допълнителен собствен принос 29 965,44 лв. 

През отчетния период за реализация на дейностите по проекта са изразходвани 

98 857 лв. 

                                                      
39 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 
в България.  
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Графика №20 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 1.1. 

 

2.1.2. ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
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2.1.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНО И 
КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ 
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 
НЕЙНАТА АДАПТИВНОСТ СПРЯМО  ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 
(СЦ 1.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 78  

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.3, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 45.  
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ОПРЧР. 
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 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са училищата и университетите на територията на Варна, както и Община Варна, 

която финансира и изпълнява инфраструктурните проекти, заложени в 

изпълнение на СЦ 1.3. 

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 15 

допълнителни проекта/дейности, за които са изразходвани общо 6 331 308 лв., от 

тях 3 796 297 лв. са с източник на финансиране Бюджетът на Община Варна и  

2 535 011 лв. от фондовете на ЕС чрез оперативните програми.  

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат: 

 Реализираните проекти с финансиране от ОПРЧР от училища, детски градини, 

обслужващи звена - проект "Успех"; "Квалификация на педагогическия 

персонал"; "Подобряване качеството на образованието в средните училища"; 

"Ученически практики"; "Включващо обучение"; "Нова възможност за моето 

бъдеще"; "Аз мога" и др. Размерът на направените разходи за 2014 г. е в размер 

на 1 570 279 лв. 

 Изградената детска градина „Жирафче“ – филиал на ОДЗ „Д-р П. Берон“, 

находяща се на ул. "д-р Анастасия Головина", р-н Приморски. Детското 

заведение е с площ 3500 кв.м. за 6 групи. Изразходваните средства през 

отчетния период са в размер на 2 047 567 лв. 

 Закупеното оборудване за училища, детски градини и обслужващи звена, в 

това число:  компютри, мултимедийни проектори, интерактивни дъски на 

стойност 544 534 лв. 

2.1.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА МЛАДОТО 
ПОКОЛЕНИЕ СЪС ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА И НАЦИОНАЛНАТА 
ИКОНОМИКА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА АДАПТИВНОСТ СПРЯМО  
ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА (СЦ 1.4.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8  

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.4, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 5 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 397 194 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 1.4, представлява 5,56% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 
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период и 5,27% от общата стойност на вложения ресурс за осъществяване на 

Приоритет 1.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.4. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна, както и  

училищата и детските градини на територията на общината.  

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/дейности: 

 Реализираната Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 

деца и студенти с изявени дарби  - изразходвани са 82 856 лв. за подпомагане на 

училища и ученици за участие в международни конкурси, олимпиади и 

състезания. 

 В курсове за квалификация на педагогическите кадри са включени 3 200 

преподаватели.  

 

Графика №21 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 1.2. 
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2.1.3. ПРИОРИТЕТ 1.3. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ И 
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПОДКРЕПА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ 
ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ 

2.1.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.5. НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНОТО 
РАЗВИТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА (СЦ 1.5.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 19  

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.5, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 8 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 388 050 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 1.5, представлява 1,93 % от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 6,48% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 1.3.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 1.5 финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 

ОПРКСБИ. 

 В изпълнение на СЦ 1.5 през отчетния период са реализирани 2 допълнителни 

проекта, за които са изразходвани 4 061 117 лв., с източник фондовете на ЕС. 

 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са малките и средни предприятия, МУ – Варна и ВСУ. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти: 

 "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни 

материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър". 

Стойността на ДБФП възлиза на 292 986,96 лв., от които през отчетния период са 

изразходвани 255 737 лв. Изграденият нов високотехнологичен офис за 

технологичен трансфер се специализира в областта на енергоефективните 

материали и технологии, използвани в строителството на сгради и съоръжения. 

 InnoMot – ,,Усъвършенстване на Регионалните политики за мотивиране и 

насърчаване на иновациите в малките и средни предприятия”, финансиран по 

програма INTERREG IVC. Изразходваните средства през отчетния период са в 

размер на 121 813 лв. 
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2.1.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.6. ПОДКРЕПА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ (СЦ 1.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 12  

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.6, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 4.  

 Размерът на вложените средства, е 5 601 008 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 1.6, представлява 130 % от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 93,52% 

от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 1.3. 

 Основните партньори, имащи отношение към изпълнението на приоритета са 

малките и средни предприятия на територията на общината.   

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Реализираните 21 проекта за подобряване на енергийната ефективност в 

предприятията в рамките на схема BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и 

зелена икономика" по ОП „Развитие конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 г. Общата стойност на всички проекти е 20 268 393.06 лв., 

от които БФП - 9 731 773.36 лв. и собствен принос - 10 536 922.17 лв. Към края на 

2014 г. от програмата са  изплатени 5 489 942.44 лв.40 

 Финансираните 18 проекта по схема BG161PO003-1.1.05 „Разработване на 

иновации от стартиращи предприятия” и BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на 

иновации в предприятията“ на ОП „Развитие конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 г. на обща стойност 17 584 001.5 лв., от които 

БФП - 10 784 827.09 лв. и съфинансиране от страна на бенефициентите в размер 

на 6 806 399.19 лв. До края на 2014 г. за реализацията им са изразходвани 3 861 

184.85 лв.41 

                                                      
40 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 
в България 
41 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 
в България 
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Графика №22 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 1.3. 

2.1.4. ПРИОРИТЕТ 1.4. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 
ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-
ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

2.1.4.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.7. СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО 
ПАРТНЬОРСТВО (СЦ 1.7.) 

 През отчетния период не е започнало изпълнението на предвидените в 

Програмата за ОПР 2014-2020 г. 2  проекта/дейности в рамките на СЦ 1.7. 

2.1.4.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.8. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА 
ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ (СЦ 1.8.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 4  

проекта/дейности в рамките на СЦ 1.8, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 1 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението му е отчетен в СЦ 1.5. 

Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има проект № 

BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна 

към  РАПИВ”, който се реализира по ДБФП по ОП „Развитие на 

конкуретноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие 

на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
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Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът на проекта е 323 000 лв., 

а срокът за изпълнение от 02/02/2012 г. до 01/02/2015 г.42  

 

                                                      
42 Размерът на средствата, вложени в изпълнението на проекта е отчетен в СЦ 1.5. 
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Графика №23 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритетна 
област 2 

2.2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ II 

2.2.1. ПРИОРИТЕТ 2.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ, 
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ВКЛЮЧВАНЕ 

2.2.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ЗАЕТОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОХОДИ С АКЦЕНТ НА 
МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ (СЦ 2.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г. 7  

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.1, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 517 072 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.1 представлява 2,49% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 6,61% от общата 

стойност на вложения в Приоритет 2.1 ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.1 финансов ресурс е с източник ЕС, чрез 
оперативните програми за изпълнение на проекти, финансирани с подкрепата на 
ОПРЧР. 
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 Основни партньори, имащи отношение към изпълнението на Специфичната цел 

са малките и средни предприятия и Общинско предприятие „Управление на 

проекти и озеленяване“.   

 В изпълнение на СЦ 2.1. през отчетния период се реализира 1 допълнителен 

проект - "Стажант в хранително-вкусовата промишленост" на ВСУ, в качеството 

му на партньор на Асоциация на работодателите в мелничарската и хлебопекарна 

промишленост – ROMPAN. С подкрепата на представителите на 

хлебопреработвателната промишленост ще бъдат осигурени работни места и ще 

бъде намален броят на младите хора, които отпадат от образователната система. 

Изразходваните средства през 2014 г. са в размер на 9 356 лв., финансирани чрез 

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации". 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат 10-те проекта, 

реализирани с финансиране от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., 

насочени към осигуряване на заетост, от които в подкрепа на младежката заетост 

са 5. Общата стойност на всички проекти е в размер на 1 568 372.35 лв., 100%  

БФП. През 2014 г. са изплатени 446 510.21 лв.43 

2.2.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И 
СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ (СЦ 2.2.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г. 63  

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.2, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 28.  

 Размерът на вложените средства е 7 311 087 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.2, представлява 5,53 % от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 93,39% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.1. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.2 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

                                                      
43 Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 
в България 
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 В изпълнение на СЦ 2.2. са реализирани 8 допълнителни проекта/дейности, за 

които са изразходвани общо 5 194 203 лв., от тях 4 416 861 лв. са финансирани от 

фондовете на ЕС и 777 342 лв. от общинския бюджет.  

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Проект "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 

предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията на 

Община Варна“, който приключи на 16.12.2014 г. През 2014 г. за реализацията му 

са изразходвани 4 416 861 лв. 

 В Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) са предоставяни 

комплекс от услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне 

и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. До момента 

са разкрити и функционират 9 ЦСРИ, а изразходваните средства за предлаганите 

услуги през отчетната година възлизат на  1 735 692 лв., от които 883 673 лв. от 

общинския бюджет и 852 019 лв. от държавния бюджет. 

 В домашния социален патронаж са предоставяни комплекс от социални услуги в 

домовете на потребителите, свързани с доставка на храна, поддържане на хигиена 

в жилищните помещения, съдействие за снабдяване с необходимите технически 

помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др. 

Изразходваните средства през 2014 г. за посочените услуги  са в размер на  800 

519 лв. 

 В домовете за стари хора са предоставяни комплекс от социални услуги на лица, 

навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, 

които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК. Създадени са условия за цялостно обслужване на потребителите, 

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. За дейността през отчетния 

период са изразходвани 875 452 лв. 
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Графика №24 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 2.1. 
 

2.2.2. ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

2.2.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ (СЦ 2.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 44  

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.3, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 13 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 1 050 156  лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 2.3, представлява 1,35% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 100% 

от общата стойност на вложения в Приоритет 2.2.ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.3 финансов ресурс е с източник Бюджета на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 2.3. през отчетния период са реализирани 9 допълнителни 

проекта. Изразходваните средства са в размер на 1 459 562 лв., от които 110 592 

лв. финансиране от фондовете на ЕС и 1 348 970 лв. от общинския и държавния 

бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 
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 Доставка на медицинска апаратура за лечебни заведения на територията на 

община Варна, а именно: Анестезиологичен апарат за нуждите на МБАЛ "Св. 

Анна"; Мултисрезов скенер за нуждите на СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков"; 

Автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и определяне на 

антибиотичната им чувствителност за нуждите на СБАГАЛ. 

 През 2014 г. за ремонт и закупуване на оборудване за детски ясли на територията 

на Община Варна са изразходвани средства в размер на 628 737 лв. 

2.2.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И 
ЖИВОТА НА ХОРАТА И МАТЕРИАЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 
И АВАРИИ И В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ (СЦ 2.4.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 3  

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.4, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2 от тях.  

 Основен принос за изпълнението на специфичната цел има Община Варна. 

 

Графика №25 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 2.2. 
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2.2.3. ПРИОРИТЕТ 2.3. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ, РАЗШИРЯВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА 
ГРАЖДАНИТЕ ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

2.2.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.5. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА(СЦ 2.5.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 31 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.5, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 6.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 874 422  лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.5, представлява 0,75% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 46,35% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.5 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината има и основен принос за изпълнението на 

Специфичната цел. 

 В изпълнение на СЦ 2.5. са реализирани 3 допълнителни проекта, за които са 

изразходвани 269 625 лв. от бюджета на Община Варна. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има Програмата за 

финансиране на фестивали, конкурси и творчески проекти, финансирана чрез 

фонд „Култура“ с бюджет 895 000 лв., от които за 2014 г. са изразходвани 857 422 

лв. Чрез нея са одобрени и финансирани 86 проекта: 37 фестивала; 1 проект в 

направление архитектура и моден дизайн; 3 проекта в направление филмово 

изкуство; 9 проекта в направление изпълнителски изкуства; 3 проекта в 

направление културно-историческо наследство; 10 проекта в направление 

литература; 7 проекта в направление мобилност; 7 проекта в направление музика; 

3 проекта в направление визуални изкуства, 1 проект в направление европейски 

копродукции и 2 проекта в направление нови организационни модели. 

2.2.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.6. РАЗШИРЯВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА 
НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА (СЦ 2.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 7 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.6, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 3.  
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 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 1 011 986 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.6, представлява 6,07% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 53,65% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.6 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна, 

посредством финансирането и реализацията на международни фестивали и 

конкурси, както и на редица празници и чествания.  

 

Графика №26 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 2.3. 
 

2.2.4. ПРИОРИТЕТ 2.4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ И 
ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ 
ХОРА. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И 
МЛАДИТЕ ХОРА 

2.2.4.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.7. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА (СЦ 2.7.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 23 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.7, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 4.  
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 Размерът на вложените средства е 229 724 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.7, представлява 0,78% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 6,44% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.4. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.7 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината има и най-голям принос за изпълнението на 

Специфичната цел. 

 В изпълнение на СЦ 2.7 са реализирани 2 допълнителни проекта, за които са 

изразходвани 42 420 лв. от общинския бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Реализираните над 10 значими събития от МФПМВ, както следва: Международен 

ден на младежта; Състезание по роботика; Младежко предприемачество; Ден на 

екстремните спортове; Велофест; Доброволчески инициативи и др. 

 Подготвената кандидатура на Варна за Европейска младежка столица 2017 г., във 

връзка с което са реализирани 7 събития. 

 Реализираните фестивали, изложения, конкурси и концерти: младежки фестивал 

на училищните изкуства; студентски концерти; Алея на книгата;  Рождественски 

хоров фестивал и други младежки прояви. 

2.2.4.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.8. РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И ТУРИЗМА И  
ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 45 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.8, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 15.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 3 006 316 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 2.8, представлява 3,21% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 84,33% от общата стойност на вложения в Приоритет 2.4. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.8 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на специфичната цел има Община Варна. 
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 В изпълнение на СЦ 2.8. е реализиран 1 допълнителен проект от ВСУ „CruiseT - 

Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен туризъм в 

Черноморския регион“, за който са изразходвани 8 323 лв. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ в Двореца на културата и 

спорта. Дейностите по реконструкция и разширението на залата продължават и 

през 2015 год. Финансирането е осъществено, чрез държавния и общинския 

бюджет.  

 Промененият инвестиционен проект на плувен комплекс "Приморски“ и 

изпълнените строително-монтажни работи в покрития тренировъчен комплекс на 

обща стойност 626 430 лв., в т.ч. строителен и авторски надзор. 

2.2.4.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.9. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ 
СРЕД ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА НА ГРАДА. 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014 - 2020 г. 22 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.9, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 21 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 328 773 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.9, представлява 8,79% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 9,22% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 2.4. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.9 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Реализираната Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция 

на рисковото поведение сред деца и млади хора, по която са финансирани 12 

проекта на обща стойност 56 880 лв. 

 Извършените ремонти на: Информационно-обучителен център "Чайка"; ЦСП 

"Приморски"; ЦСП "Вл. Варненчик"; Превантивен център "Младост“, в които са  

обхванати 581 младежи, между 12 - 25 годишна възраст, с рисково поведение; 22 
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семейства, при които съществува риск от трафик или ретрафик, както и 100 жени 

за повишаване на тяхното сексуално и репродуктивно здраве. 

 

 

Графика №27 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритет 2.4. 
 

2.2.5. ПРИОРИТЕТ 2.5. РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

2.2.5.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.10. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА 
ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪПНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (СЦ2.10) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 3 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.10, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2.  

 В изпълнението им е не са вложени средства. 

 Основен принос за изпълнението на специфичната цел има Община Варна. 

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат въведените 11 

електронни услуги, насочени към бизнеса и гражданите, както и обмяната на 

документи по електронен път между Община Варна, Агенция "Социално 

подпомагане" Варна и УМБАЛ "Света Марина". 
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2.2.5.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.11. ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО(СЦ 2.11.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 20 

проекта/дейности в рамките на СЦ 2.11, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 11 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 26 620 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 2.11, представлява 0,28% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 100% от общата 

стойност на вложения в Приоритет 2.5. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 2.11 финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна. Общината е и с основен принос за изпълнение на Специфичната 

цел.  

 В изпълнение на СЦ 2.11. са реализирани 2 допълнителни проекта на Община 

Варна, за които през отчетната година са изразходвани 4 490 лв., финансирани 

чрез фондовете на ЕС. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 В рамките на Програма "Старт на кариерата – 2013“, Община Варна е наела 14 

лица, като 13 от тях са преминали 9-месечна програма през 2014г. 

 169 служители на общинска администрация са преминали обучения в областите: 

правни аспекти на административната дейност; управленски умения; УЧР; 

финансово и стопанско управление; компютърни умения; управление на проекти; 

електронно управление; регионално и местно развитие; опазване на околната 

среда; защита на класифицирана информация, както и тясно специализирани 

обучения. 

 Изработен на 5 езика е официален туристически гайд на Община Варна, с 

актуална информация за събитията и забележителностите на Варна - Мобилно 

интернет приложение „Smart guide”  www.visit.varna.bg. 
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2.3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ III 
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Графика №28 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритетна 
област 3 

2.3.1. ПРИОРИТЕТ 3.1 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЛИЧНАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
НОВА НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА 
ВАРНА  

2.3.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. УКРЕПВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНА 
ОБЩИНСКА БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА – ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК И 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (СЦ 3.1.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 2 

проекта/дейности, в рамките на СЦ 3.1, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 1 от тях.  

 Размерът на вложените в изпълнението им средства е 97 000 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.1, представлява 0,13% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 100% от общата стойност на вложения в Приоритет 3.1. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.1. финансов ресурс е с източник бюджета на 

Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна. 

 В изпълнение на специфичната цел през отчетния период не са реализирани 

допълнителни проекти извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има Центърът по 

хидро- и аеродинамика – Варна. В рамките на реализирания от него проект е 

извършено: 
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 Обновление на задвижването на буксировъчната количка на плитководния басейн 

за провеждане на изпитания на морски и речни кораби и състави на плитководие.  

 Ремонт и цялостно обновяване на конферентна зала на Центъра за провеждане на 

научни и образователни форуми. 

 Инсталиране на нов задвижващ механизъм на системата за генериране на 

изкуствено вълнение в маневрено-мореходния басейн на ЦХА за провеждане на 

моделни хидродинамични изпитания на кораби и платформи. 

 

 

Графика №29 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 3.1. 
 

2.3.2. ПРИОРИТЕТ 3.2 ИНТЕГРИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И 
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛИЩНАТА 
СРЕДА И ДОСТЪПНОСТ ДО ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ 

2.3.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ГРАД ВАРНА 
И ПОВИШАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО МУ НА ГРАД ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ОТ 
УРБАНИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ И ИЗТОЧЕН ПОРТАЛ НА ЕС (СЦ 3.2.) 

 В Програмата за изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г., не са идентифицирани 

конкретни проекти/дейности.  
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2.3.2.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРИ В ОБЩИНАТА 
И АДЕКВАТНА НА НУЖДИТЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ 
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (СЦ 3.3.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 66 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.3, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 11 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 5 711 620 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.3, представлява 1,20 %  от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 10.6% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 3.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.3. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна за 2014 г. 

 В изпълнение на СЦ 3.3. са реализирани 13 допълнителни проекта. Изразходвани 

са общо 11 291 560 лв., от които 9 860 042 лв. финансирани от Държавния и 

Общинския бюджет и 1 431 518 лв. финансирани чрез финансов инструмент 

JESSICA. 

 Основен принос за изпълнението на СЦ 3.3. има Община Варна, посредством 

изпълнението на следните проекти/дейности: 

 Реконструкция на бул.“Трети март“ в участъка от бул.“Цар Освободител“ до 

бул.„Ян Хунияди“, включително цялостна реконструкция на ВиК 

инфраструктурата. Изграден е водопровод Ø560-972 м., както и  водопроводни 

отклонения към него. Изградена е дъждовна канализация Ø 315-210 м., Ø 200 – 

100 м. и битова канализация Ø 400-936 м. Доставени са и са монтирани 9 нови 

ПХ. Направено е ново асфалтово покритие 16 777 кв.м. с дебелина 26 см. 

Изграден е тротоар е с обща площ 3 340 м. Положени са 2 868 м. пътни бордюри и 

1 792 м.ограничителни  градински бордюри. Монтиран е ограничителен парапет с 

дължина 956 м. Изразходваните средства през отчетния период са 4 723 248 лв. 

 Основен ремонт на ул.“Андрей Сахаров“ в т.ч. изготвяне на технологичен проект. 

Положени са 6825.71 кв.м. плътен асфалтобетон, 327 м. бетонови бордюри и 

1898.62 кв.м. тротоари. Изразходваните средства са  в размер на 684 604 лв. 
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2.3.2.4. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4. (СЦ 3.4.)ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА 
СВЪРЗАНОСТ И ВРЕМЕТО ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ 
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ МАСОВ ОБЩЕСТВЕН ПЪТЕН ТРАНСПОРТ (МОПТ) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 15 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.4, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 44 617 518 лв. Делът на привлечения 

финансовия ресурс по СЦ 3.4, представлява 11,97% от индикативния размер на 

планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 83.14% 

от общата стойност на вложения в Приоритет 3.3. ресурс.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.4. финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми за изпълнение на проекти на Община Варна, финансирани 

с подкрепата на ОПРР и ОПОС, както и от осигурено съфинансиране и 

финансиране на недопустими разходи от Бюджета на Община Варна. 

 Основен принос за изпълнението на Специфичната цел има Община Варна. 

 Основните проекти, който се изпълняват в рамките на Специфичната цел са: 

 “Интегриран градски транспорт на Варна”, финансиран от ОПРР. Стойността на 

проекта е 114 438 436,44 лв., от които 90 999 831,43 лв. са безвъзмездна 

финансова помощ, 12 703 947,17 лв., съфинансиране от Община Варна и 10 734 

657,84 лв., финансиране на  недопустими разходи от Община Варна. През 

отчетния период са платени доставените в края на 2014 год. 70 автобуса (30 

съчленени, дизел Евро 5; 20 соло автобуса, дизел Евро 5 и 20 соло автобуса на 

сгъстен природен газ). Изразходваните средства през 2014 г. са в размер на 26 426 

104 лв. 

 "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, 

Варна, Стара Загора и Плевен", финансиран от ОПОС. Водеща организация е 

Община Бургас в партньорство с Общините Варна, Стара Загора, Плевен, 

«Бургасбус» ЕООД-Бургас, «Тролейбусни превози» ЕООД-Стара Загора, 

«Градски транспорт» ЕАД-Варна, и «Тролейбусен транспорт» ЕООД—Плевен. 

Общата стойност на проекта е 93 653 767,88 лв., от които 27 189 458 лв.  

безвъзмездна финансова помощ за Община Варна. Частта на съфинансиране от 

страна на Общината е 872 333 лв. През отчетния период са доставени и въведени 
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в експлоатация всичките 30 тролейбуса за нуждите на обществения транспорт в 

град Варна. 

 Изпълняваните проекти за интегриран градски транспорт са най-значимите за 

постигането на Специфичната цел и Приоритет 3.2. и съответно имат по-голяма 

тежест както по-отношение на вложените ресурси така и по значимост за развитие 

на общината. 

 В изпълнение на специфичната цел през отчетния период не са реализирани 

допълнителни проекти извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. 

2.3.2.5. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.5. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ 
НАЧИНИ НА ПРИДВИЖВАНЕ И НОВА КУЛТУРА НА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 
(СЦ 3.5.) 

 Не е започнало изпълнението на  предвидените в Програмата за ОПР 2014-2020 г. 

5 проекта/дейности в рамките на СЦ 3.5. 

2.3.2.6. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.6. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ, РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ МРЕЖИ И РАЗШИРЯВАНЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ СПОРЕД СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО 
ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 2012 – 2020 Г. (СЦ 3.6.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 65 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.6, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 1 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 7 500 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.6, представлява 0,01% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 0.01% от общата стойност на вложения в Приоритет 3.2. ресурс.  

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.6. финансов ресурс е с източник Бюджета на 

Община Варна за 2014 г. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 3.6. са реализирани 2 допълнителни проекта/дейности от 

ЦХАД – Варна, за които няма информация за вложения финансов ресурс. 
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2.3.2.7. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.7. ЕФЕКТИВНО РАЗШИРЯВАНЕ И 
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА МРЕЖА (СЦ 3.7.) 

 През отчетната 2014 г. не е започнало изпълнението на предвидения в Програмата 

за 2014 – 2020 г. проект в рамките на СЦ 3.7. 

2.3.2.8. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.8. ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ С ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (СЦ 3.8.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 43 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.8, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 767 935 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 3.8, представлява 0,24% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 1.43% от общата 

стойност на вложения в Приоритет 3.2. ресурс.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.8. финансов ресурс е с източник ПУДООС. 

 Основен принос за изпълнение на специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на специфичната цел през отчетния период не са реализирани 

допълнителни проекти извън заложените в Програмата за реализация на ОПР. 

 В изпълнение на СЦ 3.8. са отчетени и  2 допълнителни проекта, за  реализацията 

на които са вложени 723 444 лв., осигурени от Общинския и Държавния бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/дейности: 

 Изграждане на битова канализация в кв. „Виница“ - канализационни клонове 78А; 

75; 79; 24; 3А; 51; 81.  Във връзка с изграждането на същата са положени 445 м. 

тръби на клонове 24, 3а и 51. Направено е асфалтиране на клонове79, 79а, 75 и 81.  

 Разширение на канализационна мрежа в с.Тополи – клонове 33б, 53б, 25б, 39б и 

40б.  

2.3.2.9. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.9. ОСИГУРЯВАНЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП 
И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА “ЦИФРОВАТА ИЗОЛАЦИЯ” В СЛАБО НАСЕЛЕНИТЕ 
СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА (СЦ 3.9.) 

 През отчетната 2014 г. не е започнало изпълнението на предвидените 2 

проекта/дейности  в Програмата за 2014 – 2020 г. в рамките на СЦ 3.9. 
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2.3.2.10. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.10. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА СЕЛИЩНАТА 
СРЕДА (СЦ 3.10.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 45 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.10, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 13 от тях.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 2 561 710 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.10, представлява 2,50% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 4.77% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 3.2.   

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.10. финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

оперативните програми - 2 512 713 лв. и Бюджета на Община Варна – 48 997 лв. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна.  

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата за реализация на ОПР, 

които са на стойност 579 700 лв., финансирани от Общинския бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има проект 

"Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен 

отдих на град Варна“, финансиран от ОПРР. Стойността на основния обект на 

интервенция е 5 974 411,67 лв., от които 4 750 000 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, 250 000 лв. съфинансиране от страна на Община Варна и 974 411,67 лв. 

допълнителен финансов принос на Общината. Строителната площадка е открита 

на 01.04.2014 г. Основният обект на интервенция е разделен условно на 3 етапа : 

1) oт пл. "Варна" до пл. "България" („Дупката“) и Градска градина; 2) oт 

„Валентина“ (включително първия ринг) до централен подлез; 3) oт пл. 

"България" (включително ринг) до х-л "Черно Море". През отчетния период 

първият етап е завършен и е започнало изпълнението на втория. 

2.3.2.11. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.11. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО 
ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА (СЦ 3.11.) 

 През отчетната 2014 г. не е започнало изпълнението на предвидените в рамките на 

СЦ 3.11 2 проекта/дейности  от Програмата за 2014 – 2020 г. 
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Графика №30 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 3.2. 

2.3.3. ПРИОРИТЕТ 3.3 ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ОПАЗВАНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АДАПТИРАНЕ КЪМ 
ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА ВАРНА 

2.3.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.12. ПРИОРИТЕТНО ПРИЛАГАНЕ НА 
МОНИТОРИНГ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ДОБИВНАТА 
ИНДУСТРИЯ НА СУШАТА И В АКВАТОРИЯТА (СЦ 3.12.) 

 През отчетната 2014 г. не е започнало изпълнението на предвидените 5 

проекта/дейности  в Програмата за 2014 – 2020 г. в рамките на СЦ 3.12. 

 В изпълнение на СЦ 3.12. са реализирани 2 допълнителни проекта/дейности от 

ЦХАД – Варна, за които не е налична информация за вложения финансов ресурс. 

2.3.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.13. ЗАЩИТА ОТ ЕРОЗИОННИ, АБРАЗИОННИ И 
СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ, ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С 
ЕКСТРЕМНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ЗА АДАПТИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 
ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА (СЦ 3.13.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 16 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.13, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 4.  
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 Размерът на вложените средства е 12 716 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 3.13, представлява 0,06% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 0.001% от общата 

стойност на вложения ресурс за осъществяване на Приоритет 3.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.13. финансов ресурс е с източник ЕС . 

 Основен принос за изпълнение на специфичната цел има Регионална агенция за 

предприемачество и иновации – Варна. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има проект ClimAd 

„Адаптирането към климатичните промени- възможности за устойчиво развитие”, 

финансиран в рамките на „Програма за подкрепа на НПО в България, по 

Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. от страните донори Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия”,  тематична област „Устойчиво развитие и опазване на 

околната среда”, приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво 

развитие”. Изпълнението на проекта е от 3 февруари 2014 г. и е с 

продължителност 24 месеца. Общият бюджет на проекта е в размер на 40 440,70 

лв. Дейностите ще се осъществяват на територията на Североизточен район. През 

отчетния период в рамките на проекта е изготвен доклад с анализ на европейски 

стратегии и политики за адаптиране; доклад за национални документи за 

адаптиране; идентифицирани са 11 добри европейски практики за адаптиране; 

проведена е кръгла маса за европейските стратегии и политики по адаптиране с 

целева група „Младежи” от университетите и специализираните гимназии в града; 

реализирани са редица дейности за информация и публичност. 

2.3.3.3. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.14. ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И ПОСТИГАНЕ НА ДОБРО ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 
НА МОРСКИТЕ ВОДИ (СЦ 3.14.) 

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 8 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.14, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 11 014 182 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 3.14, представлява 10,31% от 

индикативния размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия 

програмен период и 99.99% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 

3.3. 
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 Отчетеният в изпълнение на СЦ 3.14. финансов ресурс е с източник ЕС чрез 

ОПОС и Бюджета на Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна.  

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата за реализация на ОПР, 

които са на стойност 579 700 лв., финансирани от Общинския бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има проект № DIR-

51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 

изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите“, гр. Варна“ по ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.“ на стойност 41 557 185 лв. Проектът включва два 

подобекта: 1) Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и 2) 

Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, 

гр.Варна. С реализацията на проекта ще бъде постигнато съответствие с 

изискванията на Директива 91/271/ЕИО за степента на пречистване на 

отпадъчните води от агломерация Варна. През отчетния период е изградена и 

въведена в експлоатация канализационна помпена станция «Акациите» и тласкател, 

гр.Варна. Започна и реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Варна – втори етап. 

2.3.3.4. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.15. ПРИОРИТЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ  КЪМ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ, ДЕПОНИРАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ И 
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАМЪРСЕНИ ТЕРИТОРИИ 
(СЦ 3.15.)  

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 5 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.15, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 1 от тях, за който не е отчетен разход на средства.  

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна.  

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата за реализация на ОПР, 

които са на стойност 579 700 лв., финансирани от Общинския бюджет. 

 Най-съществен принос за изпълнението на СЦ 3.15 има дейността по 

разработване на инвестиционен проект за "Рекултивация на регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково в ПИ №000212 и нарушени 

терени с твърди битови отпадъци в землището на с. Въглен". 
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2.3.3.5. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.16. ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ ПО 
РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНАТА С ЦЕЛ 
НАМАЛЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА И ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
(СЦ 3.16.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. – 22 

проекта/дейности в рамките на СЦ 3.16, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2.  

 Няма изразходвани средства за изпълнението им.  

 В изпълнение на Специфичната цел през отчетния период са реализирани 2 

допълнителни проекта извън заложените в Програмата на ОПР. За изпълнението 

им са изразходвани 58 526 лв. с източник на финансиране Бюджета на Община 

Варна.Реализираните дейности са за озеленяване на тревни площи по бул.“Мария 

Луиза“ и бул.“Вл. Варненчик“, р-н „Одесос“. Вторият отчетен проект в 

изпълнение на Специфичната цел е „Научно-технически решения за развитие на 

зелен вътрешно-воден транспорт в България“ на ЦХАД-Варна, за който няма 

информация за вложения финансов ресурс.  

 

 
Графика №31 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 3.3. 
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2.4. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ IV 
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Графика №32 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по Приоритетна 
област 4. 

2.4.1. ПРИОРИТЕТ 4.1 РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО 
ПАРТНЬОРСТВО НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО  

2.4.1.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. УВЕЛИЧАВАНЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО НА 
АГЛОМЕРАЦИОННИЯ АРЕАЛ ВАРНА ЧРЕЗ ПРОСТРАНСТВЕНА И 
ФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА С БЛИЗКИТЕ ОБЩИНИ 
(СЦ 4.1.)    

 Не е започнало изпълнението на предвидените в Програмата за ОПР 2014-2020 г.  

2 проекта/дейности в рамките на СЦ 4.1.  

2.4.1.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С 
ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩИНИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНОТО 
ПАРТНИРАНЕ ПРИ ТРАНСФЕРА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ (СЦ 4.2.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 13 

проекта/дейности в рамките на СЦ 4.2, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 8 от тях.  

 Размерът на вложените средства е 311 007 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 4.2, представлява 2,96% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 100% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.1. 
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 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.2. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна и фондове и програми на ЕС. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.2. е реализиран 1 допълнителен проект от Варненски 

свободен университет, за които през отчетната година са изразходвани 8 646 лв., 

финансирани чрез програма "Младежта в действие". 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел има проект 

„Областен информационен център Варна, изграждане и функциониране", който 

продължава успешно да осъществява основната си цел, а именно, осигуряване на 

лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на усвояване, 

управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС на всички 

заинтересовани на територията на Община Варна и Варненска област. 

Изразходваните средства за изпълнение на проекта за 2014 г. са в размер на 

196 976 лв. 

 
Графика №33 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 4.1. 
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2.4.2. ПРИОРИТЕТ 4.2. ЧЕРНОМОРСКО ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

2.4.2.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3. НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА 
МЕЖДУНАРОДНИ МРЕЖИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ , 
ОСНОВАНО НА ОБЩИ РЕСУРСИ (СЦ 4.3.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 6 

проекта/дейности в рамките на СЦ 4.3, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 4 от тях.  

 Размерът на вложените средства, е 57 407 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 4.3, представлява 2,65% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 41,49% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.2. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.3. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна и Програмата на ЕС за подкрепа на политиката за информационни 

и комуникационни технологии (ICT PSP). 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.3. е реализиран 1 допълнителен проект на ВСУ, за които 

през годината са изразходвани 8 323 лв., (отчетени в СЦ 2.8.), финансирани от 

програма "ТЕМПУС". 

 Най-съществен принос за изпълнението на Специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Проект „SEED – Улесняване достъпността на гражданите до публична 

информация“, финансиран по Програма за подкрепа на политиката за 

информационни и комуникационни технологии (ICT PSP), като част от 

Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) на Европейския съюз. 

Община Варна е един от тринадесетте партньора по проекта, финансирането за 

нея е в размер на 535 252 лв., от които 50% собствен принос. Проектът има за цел 

да повиши осведомеността на гражданите за съществуващите електронни услуги, 

предлагани от публичния сектор в Европейския съюз и да улесни достъпа до тях. 
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2.4.2.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. ПОДКРЕПА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ВИСОКО НИВО НА РАЗВИТИЕ НА МОРСКАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА (СЦ 
4.4.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 5 

проекта/дейности в рамките на СЦ 4.4, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 2.  

 Размерът на вложените средства е 80 944 лв. Делът на привлечения финансовия 

ресурс по СЦ 4.4, представлява 1,62% от индикативния размер на планираните 

средства за нейното изпълнение за целия програмен период и 58,51% от общата 

стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.2. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.4. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна и „Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-

2013”. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.4. са реализирани 2 допълнителни проекта на Варненски 

свободен университет и ЦХАД - Варна, за които през отчетната година са 

изразходвани 8 323 лв. (отчетени в СЦ 2.8.), финансирани чрез програма 

"ТЕМПУС" и собствено финансиране на ЦХАД 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Проект “Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в 

България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“ (BS-TOURISM NET). Проектът 

се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

50513/25.06.2013 “Външни действия на Европейския съюз” 2.1.2.70216.174, MIS-

ETC 1438, по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013” 

и е с продължителност 25.06.2013 г. – 25.06.2015 г. Община Варна е водеща 

организация в партньорство с „Икономически черноморски център”- гр. Варна, 

България; Община Одеса, Украйна; „Украинска академия на науките по околна 

среда”, Украйна; „Европейска екологична асоциация”, Румъния; „Тбилиски 

държавен университет”, катедра „Социална география”, факултет 

„Социологически и политически науки”, Грузия; „Агрикола”, Украйна; 

„Екологична асоциация за изследвания”, Молдова. Бюджетът за Община Варна е 
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165 275,46 лв., а общият бюджет за всички партньори е в размер на 1 191 052,55 

лв. През отчетния период за реализацията на проекта са изразходвани 67 693 лв. 

 Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море” , финансиран 

от ЕС, чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 

г.”. Партньори по проекта са 7 институции от 6 държави: Истанбулски 

университет (Турция), Община Кавала (Гърция), Музей за национална история и 

археология в Констанца (Румъния), Отдел „Култура и туризъм” при Общинския 

съвет на Одеса (Украйна), Национален изследователски център за Грузинска 

история на изкуството и опазване на културното наследство “Г. Чубинашвили” 

(Грузия), Община Варна (България) и Университет “Коч” в Истанбул (Турция). 

В рамките на проекта се документират градовете-пристанища и се изгражда  

мрежа „Културни пристанища“. Целта на проекта е да допринесе за  развитието 

на културния туризъм в Черноморския регион. Изразходваните средства за 

реализацията му през отчетния период са в размер на 13 251 лв. 

 

 

Графика №34 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 4.2. 
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2.4.3. ПРИОРИТЕТ 4.3. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И АТЛАНТИЧЕСКОТО 
ПАРТНИРАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 

2.4.3.1. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.5. ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНИРАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
НА ГРАД ВАРНА В КУЛТУРЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА (СЦ 4.5.)    

 От предвидените в Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 8 

проекта/дейности в рамките на СЦ 4.5, през отчетната 2014 г. е започнало 

изпълнението на 5 от тях.  

 Размерът на вложените в изпълнението им средства е 65 010 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 4.5, представлява 1% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 7,70% от общата стойност на вложения в Приоритет 4.3. ресурс. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.5. финансов ресурс е с източник Бюджетът на 

Община Варна, програма URBACT II 2007-2013 и програма „Учене през целия 

живот“. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 В изпълнение на СЦ 4.5. е реализиран 1 допълнителен проект на МУ-Варна, за 

който през отчетната година са изразходвани 18 200 лв., финансирани чрез 

програма 633175 - K - TRIO. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти: 

 EUniverCities – „Партньорство между градове и университети за развиване на 

устойчиви градски икономики и общества”, финансиран по програма URBACT 

II 2007-2013. Бюджетът  на проекта е 1 367 604.60 лв., от които финансиране за 

Община Варна - 99 062.80 лв., в т.ч. собствен принос в размер на 19 812,55 лв. 

През отчетния период са изразходвани 44 030 лв. 

 SMART CIBER „Система от карти, оценка на риска от тероризъм срещу 

инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития и митинги”. В 

резултат на проекта е разработен модел, обоснован върху опита на 4 страни 

(Италия, Унгария, България и Холандия), въз основа на софтуер в мрежа, за 

разработване на систематизирана база данни и системи за обратна връзка с 

критични инфраструктурни обекти. Особен акцент е поставен върху 

терористични инциденти по време на значими събития и около важни за града 
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обекти. Общият бюджет на проекта е 617 169.75 лева, а  бюджет на Община 

Варна е в размер на 63 929 лв. 

 Е.T.O.S. “Ефективно обучение за хора в неравностойно положение”, в 

изпълнението, на който Община Варна си партнира с 10 международни 

организации от 5 държави, членки на ЕС – Италия, Великобритания, Гърция, 

Полша и Литва. Общият бюджет на проекта е в размер на 777 890,31 лв., от които 

бюджетът на Община Варна е 51 916,71 лв. 

2.4.3.2. СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.6. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, 
КОИТО СЪДЕЙСТВАТ ВАРНА ДА Е КОНКУРЕНТОСПОСОБНА „ЕВРОПЕЙСКА 
МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА 2016Г.” И „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 
2019Г.” (СЦ 4.6.)    

 През отчетната 2014 г. е започнало изпълнението и на двата идентифицирани в 

Програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. проекта/дейности в рамките на 

СЦ 4.6.  

 Размерът на средствата, вложени в изпълнението им е 779 540 лв. Делът на 

привлечения финансовия ресурс по СЦ 4.6, представлява 0,54% от индикативния 

размер на планираните средства за нейното изпълнение за целия програмен 

период и 92,30% от общата стойност на вложения ресурс в Приоритет 4.3. 

 Отчетеният в изпълнение на СЦ 4.6. финансов ресурс е с източник Бюджета на 

Община Варна. 

 Основен принос за изпълнение на Специфичната цел има Община Варна. 

 Най-съществен принос за изпълнението на специфичната цел имат следните 

проекти/ дейности: 

 Реализираните инициативи в рамките на кандидатурата на Варна за Европейска 

столица на културата през 2019 година.  

 Финансираните в рамките на програма „Младежки проекти“ 19 проекта на НПО и 

1 проект на неформална младежка група, които са в подкрепа и промотират 

кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица - 2017 г. Вложените 

средства през  2014 г. са в размер на 194 432 лв. 
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Графика №35 Изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. по приоритет 4.3., 
хил. лв. 

 
 

 

Графика № 36 Планирани средства за изпълнение на Програмата на ОПР 2014-2020 година по 
приоритетни области 
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Графика № 37 Изпълнение на ОПР 2014-2020 г. за 2014 година, хил. лв. 
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 С писмо изх.№ РД15001084Вн/16.01.2015 г. е поискана информация относно 

степента на изпълнение на Програмата за  реализация на Плана за отчетния период и 

показателите за мониторинг от: район „Одесос“, район „Приморски“, район „Вл. 

Варненчик“, район „Младост“ и район „Аспарухово“. 

 С писмо изх.№ ЕНОП15000008Вн/19.01.2015 г. информация за степента на 

изпълнение на Програмата за  реализация на Плана за отчетния период и 

специфичните показатели за мониторинг е изискана от: кметство Казашко, кметство 

Каменар, кметство Звездица„ кметство Тополи и кметство Константиново. 

 С писмо изх.№ ЕНОП15000009ВН/20.01.2015 г. е поискана информация за степента 

на изпълнение на Програмата за реализация на Плана за отчетния период и 

специфичните показатели за мониторинг от: ОП „Инвестиционна политика“, ОП 

„Общински паркинги и синя зона“, ОП „Комплекс за детско хранене“, ОП 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, ОП 

„Управление на проекти и озеленяване“, ОП „Зоопарк-СЦ“ и ОП „Спорт-Варна“. 

 С писмо изх.№ ЕНОП150000014Вн/21.01.2015 г. е поискана информация за степента 

на изпълнение на Програмата за  реализация на Плана за отчетния период от 

ръководителите на 14 проекта, които Община Варна изпълнява в качеството си на 

бенефициент или партньор. 

 С писмо изх.№ ЕНОП150000015Вн/21.01.2015 г. информация за степента на 

изпълнение на Програмата за  реализация на ОПР и специфичните показатели за 

мониторинг е изискана от: Стопанска камара, Варненска търговско-индустриална 

камара, Бизнес агенция–Варна, Агенция за икономическо развитие, Регионална 

агенция за предприемачество и иновации-Варна, Институт по екологична 

модернизация, Варненска туристическа камара и Варненски археологически музей. 

 С писмо изх.№ ЕНОП150000016ВН/22.01.2015 г. е поискана информация за 

изпълнението на Програмата за  реализация на ОПР за 2014 г. и специфичните 

показатели за мониторинг от: Институт по океанология „Фритьоф Нансен“, Център 

по хидро- и аеродинамика - Варна, Национален институт по метеорология и 

хидрология –БАН и Институт по рибни ресурси – Варна. 

 С писмо изх.№ ЕНОП15000016ВН-001/22.01.2015 г. е поискана информация за 

степента на изпълнение на Програмата за  реализация на ОПР и специфичните 

показатели за мониторинг от следните университети:  Технически университет – 
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Варна, Икономически университет – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Медицински 

университет - Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров; 

 Информация за общите и специфични показатели за мониторинг е поискана от 

следните външни за Общината организации, институции и фирми: 

 „ВиК – Варна“ ООД – писмо изх. №ЕНОП15000010Вн/20.01.2015 г.; 

 Регионална инспекция по околната среда и водите–Варна – писмо 

изх.№ЕНОП15000010Вн-001/20.01.2015 г.; 

 Българска агенция за инвестиции – писмо изх.№ЕНОП15000010Вн-

002/20.01.2015 г.; 

 Дирекция „Бюро по труда“-Варна – писмо изх.№ЕНОП15000010-

003Вн/20.01.2015 г.; 

 Регионална служба по заетостта-Варна – писмо изх. №ЕНОП15000012Вн 

/21.01.2015 г.; 

 „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД – писмо изх. №ЕНОП15000013Вн/21.01.2015 г.     

 С писмо изх.№ РД15001978ВН/23.01.2015 г. информация за основните показатели за 

мониторинг е поискана от Териториално статистическо бюро – Варна. 

 В резултат на отправените писмени запитвания не е получена обратна информация 

от: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Икономически университет-Варна, Технически 

университет - Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология 

„Фритьоф Нансен“, Варненски археологически музей, Институт по екологична 

модернизация, Агенция за икономическо развитие, Бизнес агенция – Варна, 

Стопанска камара и Българска агенция за инвестиции. 

2) Запитвания по електронна поща:  

Цялата кореспонденция във връзка с изискването на информация за нуждите на 

доклада е изпратена на хартиен носител и по електронна поща.  

3) Запитвания по телефона:  

С цел набиране и доуточняване на подадената информация за някои от 

специфичните показатели за мониторинг са проведени телефонни разговори с 

гореизброените източници на информация.  

Набиране на информация от интернет страниците на организации,  институции  

и др.  
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Информация относно степента на изпълнение на приоритетите и специфичните 

цели, както и показателите за мониторинг е набирана от интернет страниците на:  

 Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България - http://www.eufunds.bg/;  

 Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/;  

 Агенция по заетостта – http://www.az.government.bg 

 Българска агенция за инвестиции - http://www.investbg.government.bg 

4) Използване на други писмени документи: 

В процеса на изготвяне на доклада е използван Отчетът за изпълнение на бюджета 

на Община Варна за 2014 година.  

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерките за 

преодоляването им 

 При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проектни предложения и 

дейности, които допринасят едновременно до реализирането на повече от една мярка, 

специфична цел и приоритет.  

 При отчитане на дейности/проекти, които са изпълнявани в съответствие с някой от 

заложените мерки на ОПР, някои от външните институции и организации не дават 

обратна информация за размера на вложените средства. 

Мерки за осигуряване на информация и публичност  

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет 

пространството на сайта на Община Варна – www.varna.bg. 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в 

ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни 

издания,от организираните пресконференции във връзка с подписване на договори за 

финансиране на проекти на Община Варна. В електронните и печатни медии системно се 

отразява процеса на реализация на  проектите. Информация се публикува  и на  

официалния сайт на Общината. Всеки един от одобрените за финансиране проекти е 

разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, което е 

задължително условие на самите Оперативни програми.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински 

дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани договори за 

http://www.eufunds.bg/
http://www.az.government.bg/
http://www.investbg.government.bg/
http://www.varna.bg/
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безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с 

финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от 

Управляващите органи на оперативните програми.  

Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните 

политики, планове и програми на територията на Общината 

Действащият Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 е разработен 

през 2013 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и 

Правилника за неговото прилагане.  Документът интерпретира и отразява приоритетите 

на: 

 Национална програма за развитие на България 2020 (водещ стратегически 

документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 

2020 г.); 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. (определя 

дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие. Има 

интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране.); 

 Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 – 2020 г. 

(отразява специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на областите и 

общините, включени в териториалния обхват на района); 

 Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020 г. (стратегически 

документ, който определя обща стратегическа рамка за развитие на областта в 

средносрочен план, като формулира цели и приоритети за интегрирано и устойчиво 

развитие).  

Областната стратегия на Варна е разработена и приета от Областния съвет за 

развитие на 20 юни 2013 г. Съгласно Закона за регионално развитие, Общинските 

планове за развитие са в основата на плановия и програмния процес. Те се разработват в 

съответствие с дългосрочните цели и приоритетите за развитие на областта, изведени в 

Областната стратегия, като се отчита спецификата на съответната община.  

Общинският план за развитие на Община Варна е приет от Общински съвет – 

Варна с Решение № 1124-9 от Протокол №23/ 18.09.2013 г., след проведени две 

обществени обсъждания на 25/07/2013 г. и на 29/08/2013 г., изготвена Предварителна 

оценка на плана и Решение на РИОСВ-Варна №ВА-8/ЕО/2013 г. за преценяване на 
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необходимостта от изготвяне на екологична оценка.    

Мерки за прилагане на принципа на партньорство  

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципът на партньорство най-вече в 

областта на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е 

потенциален допустим партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие на 

социалните услуги, превенцията, младежките дейности и спорта, реализирането на мерки 

за енергийна ефективност и т.н. С цел постигане на заложените специфични цели, НПО, 

съвместно с Общината, изпълняват редица проекти насочени към обмен на добри 

европейски практики и повишаване капацитета на организациите и администрацията.  

Започнало е изпълнението на предвидените в програмата дейности/проекти по 

почти всички специфични цели и приоритетите от ОПР: 

I. Приоритетна област 1. „Икономически растеж” - включва 4 приоритета, 8 
специфични цели и 32 мерки: 

 От предвидения в Програмата индикативен размер на средствата за Приоритетна 

област 1 – 235 656 000 лв., през 2014 година е отчетен вложен ресурс в размер на 

21 884 000 лв., или 9,29 % от планираното за периода 2014 – 2020 год. 

 Най-голям принос в изпълнението на Приоритетната област има Приоритет 1.1 – 

38.18 %, следван от Приоритет 1.2 – 34,45 % и Приоритет 1.3. с 27,37 %. В 

изпълнение на Приоритет 1.4. „Създаване на благоприятна среда за привличане на 

инвестиции и стимулиране на ПЧП“ не са отчетени финансови ресурси. Отчетено 

е изпълнението само на 1 проект на РАПИВ, който се финансира от ОПРКСБИ, 

чиято стойност е отчетена в Приоритет 1.3.  

 В стойностно изражение, финансовият принос на Приоритет 1.1. „Стимулиране 

на предприемачеството на основата на икономика на знанието“ е 8 356 000 лв. За 

изпълнението му са отчетени над 100 проекта, финансирани от ОПРКСБИ и 

ОПРЧР, които се реализират от малки и средни предприятия, развиващи дейност 

на територията на общината. 

 От своя страна, най-голям принос за изпълнение на Приоритет 1.1. има 

Специфична цел 1.1. „Повишаване на жизнеспособността и 
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конкурентоспособността на МСП“, чийто дял в изпълнението е 89,98 % от 

общата стойност на вложените в Приоритета средства. 

 Следващият по размер вложен финансов ресурс е в изпълнението на Приоритет 

1.2. „Подобряване качеството на образованието“ – 7 539 000 лв. 

 Основен принос за изпълнение на Приоритет 1.2 има Специфична цел 1.3.  

„Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на 

личността чрез осъвременяване на системата за образование и осигуряване 

на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда“. За 

изпълнението на тази Специфична цел са отчетени средства в размер на 

7 142 000 лв. Основен принос за постигане на целта има Община Варна, 

посредством изградената детска градина „Жирафче“ с капацитет 6 групи в 

изграждането на която са вложени над 2 млн.лв. и закупеното оборудване 

за детски градини и училища на стойност 545 хил.лв. 

 В изпълнение на Приоритет 1.3 „Повишаване ефективността на иновациите и 

научните изследвания, подкрепа на високотехнологични производства и услуги“ 

са вложени 5 989 хил.лв. Най-голям принос във финансово изражение има 

Специфична цел 1.6. „Подкрепа на високотехнологичните производства“, чиито 

дял в изпълнението е 93,52 %. 

II. Приоритетна област 2. „Подобряване на качество на живот” - включва 5 
приоритета, 11 специфични цели и 49 мерки:   

 В изпълнение на Приоритетната област са идентифицирани проекти и дейности за 

целия планов период, на стойност 502 332 хил.лв. През 2014 година са отчетени 

инвестиции в размер на 14 356 хил.лв. или 2,86 % от предвиденото. 

 Най-голям принос за Приоритетната област има Приоритет 2.1. „Осигуряване на 

възможности за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, в изпълнението на който са вложени 7 828 хил.лв. или 54,53 % от 

размера на отчетения финансов ресурс. В изпълнението му са отчетени редица 

проекти, насочени към създаване на заетост, в т.ч. и младежка заетост, които се 

изпълняват от МСП с финансиране от ОПРЧР. 

 За изпълнение на Приоритет 2.1. най-голям принос има Специфична цел 

2.2. „Развитие на социалните услуги и социалната интеграция“, в 

реализацията на която са вложени 7 311 хил.лв., което представлява 93,4 % 

от общия размер на финансовия ресурс по Приоритета. Средствата 
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вложени в постигането на Специфична цел 2.2. са с източник Бюджетът на 

Община Варна и ОПРР.  

 Следващият Приоритет с най-значителен принос в Приоритетна област 2 е 

Приоритет 2.4. „Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на 

свободното време на младите хора. Превенция на рисковото поведение сред 

децата и младите хора“, в който са отчетени 3 565 хил.лв., т.е. 24,83 % от размера 

на финансовия ресурс отчетен в изпълнение на Приоритетната област. 

 Основен принос в изпълнението на Приоритет 2.4. има  Специфична цел 

2.8 „Развитие на спорта и туризма и  повишаване на физическата култура 

на населението“, в изпълнението на която са отчетени над 3 млн.лв. или 

84,32 % от общия ресурс вложен в Приоритета. Средствата за изпълнение 

на Специфичната цел са с източник на финансиране Бюджетът на Община 

Варна. 

III. Приоритетна област 3. „Интегрирано развитие на територията” - включва 3 
приоритета, 16 специфични цели и 69 мерки: 

 От предвиденият в Програмата индикативен размер на средствата за Приоритетна 

област 3 – 1 590 666 хил.лв., през 2014 година е отчетен вложен ресурс в размер 

на 64 792 хил.лв. 

 Най-голям принос в изпълнението на Приоритетната област има Приоритет 3.2 – 

82,8 %, следван от Приоритет 3.3 – 17 % и Приоритет 3.1 с 0,15 %.  

 В изпълнение на Приоритет 3.2 „Интегрирано изграждане на нова и 

модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на общината, за 

подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда 

и достъпност до обектите за публични услуги“ са вложени 53 668 хил.лв.  

 Най-голям принос в Приоритет 3.2 има Специфична цел 3.4. „Подобряване 

на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез 

екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)“, в която през 

2014 год. е вложен финансов ресурс в размер на 44 618 хил.лв. или 83,14 % 

от общо отчетения по Приоритета. В тази Специфична цел са двата 

проекта изпълнявани от Община Варна – „Интегриран градски транспорт 

на Варна“, финансиран от ОПРР и "Прилагане на мерки за подобряване 

качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", 

финансиран от ОПОС. 
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 Не малък принос в изпълнение на Приоритет 3.2 има и Специфична цел 3.3. 

„Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната 

инфраструктури в общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп до 

публични услуги организация на движението“, в изпълнението, на която са 

вложени 5 712 хил.лв. за ремонт/реконструкция/рехабилитация на основната и 

второстепенна улична мрежа. Извън заложеното в Програмата за реализация на 

ОПР в изпълнение на тази специфична цел, са отчетени проекти на стойност 

11 291 хил.лв. финансирани от Държавния, Общинския бюджет и финансов 

инструмент JESSICA. 

 Следващият по значимост Приоритет е 3.3. „Щадящо използване на ресурсите, 

опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията на 

климата на територията и населението на община Варна“, в изпълнението на 

който са вложени 11 027 хил.лв.  

 Близо 100 % е приносът на Специфична цел 3.14 „Интегрирано управление 

на крайбрежните зони и постигане на добро екологично състояние на 

морските води“ за изпълнение на приоритета. За изпълнението й, през 2014 

год. най-голям принос имат проектите на Община Варна, финансирани от 

ОПОС: „Реконструкция на ПСОВ–Варна – втори етап и изграждане на 

КПС „Акациите“ и тласкател, гр.Варна“ и „Подготовка и изпълнение на 

проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация 

к.к."Златни пясъци", Община Варна“. 
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 Приоритетна област 4.„Сътрудничество” - 3 приоритета, с общо 6 специфични 

цели и 18 мерки: 

 В тази приоритетна област през отчетната 2014 год. е инвестиран  най-малкият по 

размер финансов ресурс. Това е така, защото в нея са включени т.н. „меки“ мерки 

и проекти, реализацията на които е свързана с многократно по-малко средства в 

сравнение с инфраструктурните проекти. Включени са и дейности, които имат 

предимно организационен характер и не изискват финансов ресурс.  

 Във финансово изражение изпълнението на Приоритетна област 4 е едва 0,72 % 

(1294 хил.лв.) от планираното. Най-голям принос за изпълнението й има 

Приоритет 4.3. „Насърчаване създаването на международни мрежи за 

икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси“, в изпълнението 

на който са вложени 845 хил.лв., което е 84 % от общата отчетена стойност през 

2014 г. за приоритетната област. 

 92,3 % от изпълнението на Приоритет 4.3 се дължи на Специфична цел 4.6 

„Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат Варна да е 

конкурентоспособна „Европейска младежка столица 2016 г.” и 

„Европейска столица на културата 2019 г.”  В изпълнение на тази 

специфична цел са отчетени финансираните в рамките на програма 

„Младежки проекти“, 19 проекта на НПО, насочени към подкрепа и 

промотиране на кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица 

през 2017 год., както и реализираните инициативи във връзка с 

кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 год. 

Степен на изпълнение на Програмата за реализация на ОПР за 2014 год.: 

 Изпълнението на ОПР през 2014 г. спрямо планирания финансов ресурс за целия 

планов период е 4,07 %. Сравнително малката степен на изпълнение се дължи 

преди всичко на липсата на одобрени от ЕК Оперативни програми, по които да се 

кандидатства за финансиране на предвидените в ОПР и ИПГВР големи 

инфраструктурни проекти. 

 Делът на четирите Приоритетни области в изпълнението на ОПР през 2014 год. е 

като следва: 

 Приоритетна област 1 – 21,45 % финансов принос;  



 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година 
 

 

 

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 година 

117 

 Приносът на Приоритетна област 2 е 14,07 %; 

 Приоритетна област 3 е с най-значителния дял, а именно 63,5 %;   

 Делът на Приоритетна област 4 е под 1 % от размера на общия финансов 

ресурс отчетен в изпълнението на плана. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отчет на Програмата за изпълнение на ОПР за 2014 г.; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Допълнителни проекти реализирани през 2014 г., чието 

изпълнение допринася за постигане на специфичните цели от Общинския план за 

развитие 2014-2020 година; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Приложение към т.ІІІ – Специфични количествени индикатори за 

осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2014 

г. по данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Реално изпълнение 
за 2014 г.

Стойност в 
лв./ бр.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 

44 206 000 лв. 7 268 356 лв.

1 П 1.1 Защита на интелектуалната и индустриална собственост на предприятията ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

2 П 1.2
Подкрепа за въвеждане в предприятията на интегрирани системи за 
управление на бизнеса (ЕRP) и системи за автоматизирано проектиране, 
инженерна дейност и производство (CAD/CAM/CAE)

ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 320 173 лв.

В рамките на ОПКСБИ са реализирани или са в процес на реализация следните 
проекти:
1) "Разработване и внедряване на иновативен продукт- E.L.L.I. за управление на 
бизнес процеси". Общият бюджет на проекта е 320 572.69 лв., от които БФП - 
224 400.87 лв. и съфинансиране 96 171.82 лв. Изплатените средства към края 
на 2014 г. са  в размер на 167 556.84 лв.
2) "Разработване на технологична платформа за изграждане на интегрирани 
информационни системи за управление и оптимизация на производството в 
малки и средни предприятия". Общият бюджет на проекта възлиза на 346 
580.00 лв., от които БФП 311 922.00 лв. и съфинансиране 34 658.00 лв. 
Изплатените средства към края на 2014 г. са в размер на 152 615.94 лв.
Отчетен е размерът на изплатени към края на 2014 г. средста по двата 
проекта. 

3 П 1.3 Подкрепа за нововъзникващи и/или стартиращи предприятия ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 2 646 009 лв.

С финансовата подкрепа на ОПКСБИ и ОПРР през отчетния период са 
финансирани 105 нововъзникнали и/или стартиращи предприятия. 
Общият бюджет на всички проекти възлиза на 4 429 727.53 лв., от които БФП - 
4 093 775.27 лв. и съфинансиране -3 36 521.67 лв. 
Към края на 2014 г. по проектите са изплатени средства в размер на 2 813 
566.28 лв.
От отчетеният размер на средствата е изваден размерът на изплатените 
за 2014 г. средства по проект "Разработване и внедряване на иновативен 
продукт- E.L.L.I. за управление на бизнес процеси", тъй като същата е  
отчетена в П.1.2.

4 П 1.4
Подкрепа за покриване на изискванията за сертифициране на качеството и 
получаване на международно признати сертификати чрез ваучери за 
сертификация

ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

5 П 1.5 Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и интернационализация ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2014 ГОДИНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 ГОДИНА 
(приета с Решение №1124-9 от Протокол №23/18.09.2013 г. на Общински съвет-Варна) 

Планиран период на 
проекта/

дейността

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА 
БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ

Приоритет 1.1. Стимулиране на предприемачеството на основата на икономика на знанието

Специфична цел 1.1. Повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на МСП
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6 П 1.6 Технологична модернизация на предприятията ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 4 302 174 лв.

В рамките на ОПРКСБИ са реализирани или са в процес на реализация 19 
проекта за технологична модернизация на бизнеса. Общият бюджет за всички 
предприятия е в разме р на 20 050 381.26 лв., от които БФП - 12 077 771.97 лв. 
и съфинансиране 7 980 343.3 лв. 
Към края на 2014 г. изплатените средства по ДБФП са  5 522 647.36 лв. 
От отчетеният размер на средствата е изваден размерът на изплатените 
за 2014 г. средства по 6 проекта , тъй като същата е  отчетена в П 1.2 и в 
П 1.3 (1 220 473.50 лв.).

7 П 1.7 Подкрепа за създаване на фонд за стартиращ и рисков капитал ОБж Община Варна 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

8 П 1.8 Изграждане на фотоволтаична централа за добив на слънчева енергия за 
нуждите на технологичната бизнес зона -ЗВ III ОПИК х частен сектор 2015-2018 0 лв. Не е отчетено изпълнение.

6 472 979.00 лв. 1 088 278.50 лв.

9 П 1.9 Провеждане на ежегоден Черноморски туристически форум ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм"
ВТК 2014-2020 9 750 лв.

Проведен е седми Черноморски туристически форум "Историко-
археологическият туризъм - наследство с перспектива". Събитието се явява най-
престижното за нашия град в областта на туризма.

10 П 1.10 Реализиране на проекти за подкрепа развитието на клъстерите ОПИК, частен 
сектор частен сектор 2014-2020 337 349 лв.

В рамките на ОПРКСБИ са реализирани или са в процес на реализация 9 
проекта за подкрепа на клъстерите в България. Общият бюджет за всички 
проекти е в размер на 3 855 041.47 лв., от които БФП - 2 586 935.83 лв. и 
съфинансиране 1 277 899.14 лв. Към края на 2014 г. от оперативната програма 
са изплатени 337 349.15 лв.

11 П 1.11 Реклама и маркетинг на туристическия продукт на Община Варна, участие 
на туристически борси и изложения в страната и чужбина ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 104 141 лв.

През отчетната година Община Варна  участва на международни и национални 
туристически борси, на които Варна се рекламира като атрактивна дестинация, 
както с красивите си курорти, така и с природните, културните и историческите 
си дадености, които са предпоставка за организиране на повече пътувания до и 
в региона.

12 П 1.12 Проучванния, анализи и прогнози за развитието на туризма в Община 
Варна ЕФ, ОБж Дирекция 

"Туризъм"; ВТК 2014-2020 0

Изготвени са четири анализа за развитие на туризма, както следва:
- Анализ за нуждите на Консултативният съвет по туризъм, 
- Анализ за целите на Обществения съвет по туризъм,
- Анализ на Туристическия информационен център, 
- Анализ за Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ във 
връзка с изготвяне на програмата за развитие на туризма.

13 П 1.13
Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, 
производство и методи на разпространение, въвеждане на приложения за 
електронна търговия в предприятията и др.

ЕФ, ОБж Община Варна 2014-2017 175 411 лв.

В рамките на ОПРКСБИ са разработени и въведени 11 нови ИКТ - 
базирани услуги. 
Общата стойност на реализираните проекти е в размер на 4 434 620.63 лв., 
от които БФП - 3 553 876.91 лв. и съфинансиране от страна на бенефициента - 
881 313.13 лв.
Общо изплатени към края на 2014 г. от оперативната програма са 
средства в размер на 2 138 947.94 лв.
Изплатените средства по 10 от проектите са отразени в П 1.2,  П1.3 и П 
1.6.

14 П 1.14 Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в 
съответната организация за управление на туристическия продукт ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2016 0 През отчетния период ежемесечно е провеждан Обществен съвет по туризъм, 

съвместно с представители на туристическия бранш.

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на приоритетните сектори на община Варна и изграждане и развитие на 
клъстери
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15 П 1.15 Изработка и поддръжка на рекламно-информационен щанд на община 
Варна на туристически изложения в страната ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

16 П 1.16 Насърчаване на културни и творчески индустрии ЕФ, ОБж Община Варна 2014-2016 234 165 лв.

В рамките на ОПРЧР, схема BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на 
проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II", се 
финансират 15 проекта за насърчаване на културната и творческа индустрии.
Общата им стойност е в размер на 283 415 лв., които са 100% БФП.
Изплатени към края на 2014 г. от оперативната програма са средства в размер 
на 234 165 лв.

17 П 1.17
Изработване на печатни и електронни рекламни материали и карти на 
Варна и на България за разпространение на изложения в страната и 
чужбина 

ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 42 306 лв. Разработени и отпечатани са имиджова брошура на Варна, каталог и карта на 
курортните комплекси, както и филм за дестинация Варна.

18 П 1.18 Изработване на карти на Варна и на туристически гид- Welcome to Vаrnа 
като официален туристически справочник на гр. Варна ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 22 380 лв. Изработени са карти на Варна, които са поставени на автобусните спирки на 

МГТ, както и наръчни карти за нуждите на туристите.

19 П 1.19 Издаване на периодично три месечно списание "Туризъм и култура" ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

20 П 1.20 Проект "Регионален туристически продукт "Различното преживяване - 
качество, полза и стойност" ДБж, ОБж Екип за управление 

на проекта 2014-2015 98 857

Реализирани са 7 участия в международни и национални туристически борси, 
изложения и панаири: "Черноморски туристически форум" - Варна; XI-то 
Международно туристическо изложение "Планините на България - 
гостоприемство в четири сезона - Пампорово; Международна туристическа 
борса - Лапйциг, Германия;  Международна туристическа борса-Рощок, 
Германия; Международна туристическа борса - Хановер, Германия; 
Международна туристическа борса-София, "Ваканция и СПА". 
Изработени и разпространени са информационни, маркетингови и рекламни 
материали. Организирани са експедиентски пътувания по разработени в 
рамките на проекта маршрути на териториите на общините Варна, Аврен, 
Аксаково, Белослав и Девня.

21 П 1.21 Разработване на Програма за устойчиво развитие на туризма на 
територията на Община Варна 2014 - 2020 ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014/2018 0

Скючен е договор със Сдружение "Култура и туризъм на Българския 
североизток". Изготвен е проект на Програма за устойчиво развитие на туризма 
на територията на Община Варна 2014 - 2020 г. През 2015 г. предстои 
приемането й от Общински съвет - Варна.

22 П 1.22 Проектиране и изработване на софтуерна програма за категоризация на 
туристическите обекти на територията на Община Варна ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

23 П 1.23 Нови туристически продукти, проучване и анализи, нови борси и 
маршрути ЕФ, ОБж Дирекция 

"Туризъм"; ВТК 2014-2020 3 746 лв.

През отчетния период Община Варна е взела участие в:
- Конференция "Здравен мениджмънт в София; 
- Национално изложение "Фестивал на вино и храна" във Варна;
- Годишна среща на бизнеса с местната власт в Казанлък; 
- Годишна презентация на Дер Туристик в Прага. 

24 П 1.24 Членство на Община Варна в туристически сдружения и в организацията 
за управление на туристическия район ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

25 П 1.25 Издръжка на Общински туристически информационен център ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 54 396 лв.
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26 П 1.26
Изработване на категорийна символика във връзка с определянето на 
категория на хотели, други средства за настаняване и заведения за хранене 
и развлечения 

ЕФ, ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2020 5 777 лв. Изработени са категорийни символи на 457 туристически обекти.

153 271 007 лв. 7 141 531 лв.

27 П 1.27 Разширение базата на ОДЗ № 10 “Приказка” с нов корпус за 4 градински 
групи ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

28 П 1.28 Разширение базата на ЦДГ № 30 “Мечо Пух” с нов корпус за 6 градински 
групи, физкултурен салон и басейн (за 150 места) ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

29 П 1.29 Разширение базата на ОДЗ № 12 “Първи юни” с нов корпус за 2 градински 
групи и басейн ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

30 П 1.30

Изграждане на три нови ОДЗ/ЦДГ - 1. № на имот 10135.2557.331 адрес: 
бул. "Цар Освободител" 100 (площ 4500 кв.м.) , р-н "Приморски"; 2. № на 
имот 10135.2559.216 адрес: ул. "д-р Анасатасия Головина" , р-н 
Примморски (площ 3500); 3. "Дом Гаврош" - надстрояване на детска 
градина на ул. "Войнишка" 3А

ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2019-2020 2 047 567 лв.

Изградена е детска градина находяща се в поземлен имот с идент. Номер 
10135.2559.216, на адрес: ул. "д-р Анасатасия Головина" , р-н "Приморски" 
(площ 3500) за 6 групи. Броят на местата в детските градини на територията на 
Варна е увеличен с нови 150 места.

31 П 1.31 Ремонт, газификация и оборудване на ОДЗ №12 ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

32 П 1.32 Изграждане на басейн и ремонт на вътрешния двор на ЦДГ №18 „Морски 
свят“ ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

33 П 1.33
Разширение на  ЦДГ № 39 "Звънче" + яслена група на ул."Блян" - Мерки 
за ЕЕ, благоустрояване на двора и изграждане на достъпна ахитектурна 
среда (рампа и платформа за достъп на детски и инвалидни колички)

ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

34 П 1.34 Ремонт, мерки за ЕЕ и обзавеждане за ЦДГ „Светулка” ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

35 П 1.35 Разширение базата на ЦДГ № 44 “Крилатко” с нов корпус за 6 градински 
групи, физкултурен салон и басейн ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

36 П 1.36 Основен ремонт на филиала на ЦДГ № 38 "Ян Бибиян" ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2017-2019 14 061 лв. Проектът е изпълнен частично. Извършен е ремонт на оградата на филиалната 
сграда на ЦДГ № 38 "Ян Бибиян".

37 П 1.37 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на І-во ОУ ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

38 П 1.38 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“ ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

39 П 1.39 Реконструкция и разширение за нова сграда за ОДЗ/ЦДГ на Логопедична 
детска градина № 20 и прилагане на мерки за ЕЕ ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

Приоритет 1.2. Подобряване на качеството на образованието

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на 
системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо  потребностите на пазара на труда
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40 П 1.40 Ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане на II СОУ „Неофит 
Бозвели” ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2017-2019 - Не е отчетено изпълнение.

41 П 1.41
Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. Вапцаров” (намират се в една 
сграда)

ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2017-2019 10 202 лв.
Изпълнени са част от мерките за енергийна ефективност - подменена е 
дограмата на сградите на ОУ „Софроний Врачански” и ОУ „Никола Й. 
Вапцаров”.

42 П 1.42
Ремонт, реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, създаване на многофункционален училищен двор 
в СОУ "Гео Милев" 

ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2017-2018 - Не е отчетено изпълнение.

43 П 1.43 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ”Димчо Дебелянов" ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

44 П 1.44 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев” ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

45 П 1.45 Обследване за енергийна ефективност, прилагане на ЕЕ мероприятия и 
обзавеждане на основна сграда на ОУ„Константин Арабаджиев” ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2017-2018 15 505 лв. Извършен е текущ ремонт: Укрепена е плочата и е подменена подова настилка 

в училището

46 П 1.46 Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на VII СОУ „Найден Геров“ ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 29 640 лв. Изработен е технически проект за прилагане на ЕЕ мероприятия. 

47 П 1.47 Ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СОУ 
”Св. Климент Охридски” ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

48 П 1.48 Основен ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Свети Иван Рилски" ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2016-2018 103 115 лв. Изпълнени са част от мерките за енергийна ефективност - извършен е ремонт 
на покрива на ОУ "Свети Иван Рилски".

49 П 1.49 Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Стефан Караджа" ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

50 П 1.50 Ремонт и надстройка на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в сградата ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2016-2018 9 801 лв. Частично са изпълнени мерки за ЕЕ, чрез подмяна на дограма

51 П 1.51 Ремонт и саниране сградата на ОУ "Антон Страшимиров" и ПГИ "Д-р 
Иван Богоров" и подмяна на настилките в двора ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 40 822 лв. Извършен е ремонт на физкултурния ремонт на училището - подменена е 

дограмата и е положена хидроизолация.

52 П 1.52 Ремонт на сградата и вътрешния двор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 18 573 лв. Извършен е ремонт на фасадата на сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - 
положена е хидроизолация.

53 П 1.53 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Стоян Михайловски” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

54 П 1.54 Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ "Георги Раковски" и ГПЧЕ "Йоан Екзарх" – 
Варна (намират се в една сграда) ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 0

Инвестиционният проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

55 П 1.55 Ремонт и мерки за ЕЕ и ремонт на ХГ „Константин Преславки” и 
газификация ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

56 П 1.56 Ремонт и мерки за ЕЕ на 10 VIII СОУ „А. С. Пушкин” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

57 П 1.57 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност - ОУ ”Цар 
Симеон I” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 9 289 лв. Приложени са частични мерки за ЕЕ чрез подмяна на дограма на ОУ ”Цар 

Симеон I”.

58 П 1.58 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на  
СОУ "Елин Пелин" ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 46 526 лв. През отчетния период са изпълнени допълнителни СМР на новия физкултурен 

салон СОУ „Елин Пелин“, съгласно заповеди и предписания на проектанта .

59 П 1.59 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Захари 
Стоянов" и МГ "Д-р Петър Берон" (намират се в една сграда) ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 84 450 лв. Извършен е основен ремонт на учебен кабинет в МГ "Д-р Петър Берон", 

подменена е част от ВиК и ел. инсталацията в училището

60 П 1.60 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ 
„Отец Паисий” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.
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61 П 1.61 Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ 
„Васил Друмев” ЕФ, ОБж х (Р) Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

62 П 1.62  Ремонт и мерки за ЕЕ и изграждане на физкултурен салон в ЦДГ №8 
„Христо Ботев” ОПРР, ОБж х Дирекция ОМДС 2017-2019 - Не е отчетено изпълнение.

63 П 1.63 Реконструкция и констр. укрепване на ЦДГ № 42 "Мир" ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2014 0 Ввъзложено изработването на инвестиционен проект във фаза ТП.

64 П 1.64 Нов корпус ЦДГ № 45 "Пролет" за 4 групи, физкултурен салон и басейн ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2014 0 Възложено изработването на инвестиционен проект във фаза ТП.

65 П 1.65 Нов корпус ЦДГ №7  "Изворче" за 2 групи и физкултурен салон ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2014 0 Разработен инвестиционен проект във фаза ТП.

66 П 1.66 Нова сграда за училище от 1-ви до 4-ти клас и за деца с девиантно 
поведение ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2018 0 Разработен инвестиционен проект във фаза ТП.

67 П 1.67 Изграждане на физкултурен салони в 3 училища - VІІ СОУ "Н.Геров", ОУ 
"Св. Ив. Рилски", ОУ "Хр. Смирненски" ДБж Дирекция ОМДС 2014-2016 0 През отчетния период е започнало изработването на инвестиционен проект 

технически проект на физкултурен салон за VІІ СОУ "Н.Геров".

68 П 1.68 Изграждане нови корпуси в две училища - СОУ "Св. Кл. Охридски" и ОУ 
"В. Априлов" ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2014-2016 0 Изработен е инвестиционен проект във фаза ТП за изграждане на пристройка 

към СОУ "Св. Кл. Охридски".

69 П 1.69 Газификация на детски градини и училища в обхвата на "Овергаз-изток" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

70 П 1.70 Газификация на детски градини и училища в обхвата на "Примагаз" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

71 П 1.71 Нов корпус за 4 групи и физкултурен салон в ЦДГ "Карамфилче" ОБж Дирекция ОМДС 2014 0 Възложено е изработването на технически проект за нов корпус за 4 групи и 
физкултурен салон в ЦДГ "Карамфилче".

72 П 1.72 Основен ремонт, преустройство, ЕЕ мерки и обзавеждане на 
Оздравително училище ОБж Дирекция ОМДС 2017 - Не е отчетено изпълнение.

73 П 1.73 СМР в детски градини, подмяна на В и К, ел. инсталации, дограма, подово 
покритие, хидро-и топлоизолация ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 31 996 лв. Подменена е дограма в ОДЗ №13 и е извършен основен ремонт на покрива на 

ЦДГ №30.

74 П 1.74 Ремонт на  кухненски помещения в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

75 П 1.75 Обзавеждане на кухни в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

76 П 1.76 Закупуване на стерилизатори в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 22 764 лв. Закупени са 14 стерилизатора за 3 детски градини.

77 П 1.77 Ремонт на  кухненски помещения в училища ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

78 П 1.78 Реконструкция на дворни съоръжения в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 4 856 лв. Закупени са  дворни съоръжения (игрушки) за две детски градини - ЦДГ №14 и 
ЦДГ №6

79 П 1.79 Монтиране на климатици в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 58 424 лв. Закупени и монтирани са 38 климатика в 13 детски градини.
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80 П 1.80 Подмяна на бойлери 500 л. в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 26 340 лв. Подменени са бойлерите в 3 детски градини.

81 П 1.81 Обзавеждане в детски градини ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 12 180 лв. Закупено е обзавеждане за 6 детски градини.

82 П 1.82 Придобиване на  компютри, мултимедийни проектори, интерактивни 
дъски 

ОБж - чрез 
стандарти Дирекция ОМДС 2014-2020 544 534 лв. Закупени са 491 бр. - компютри, мултимедийни проектори, интерактивни дъски 

за училища, детски градини и обслужващи звена. 

83 П 1.83 Реализиране на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" от 
училища, детски градини, обслужващи звена ОПРЧР Дирекция ОМДС 2014-2020 1 570 279 лв.

С финансиране от ОПРЧР от училища, детски градини и обслужващи звена са 
реализирани следните проекти: "Успех"; "Квалификация на педагогическия 
персонал"; "Подобряване качеството на образованието в средните училища"; 
"Ученически практики"; "Включващо обучение"; "Нова възможност за моето 
бъдеще"; "Аз мога" и др.

84 П 1.84 Изграждане на  система за безкасово заплащане на такси за ползване на 
детски градини ОБж Дирекция ОМДС, 

ИАО 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

85 П 1.85 Конструктивно укрепване и саниране на ОУ "Д.Чинтулов" ОБж Дирекция ОМДС 2019-2020 - Не е отчетено изпълнение.

86 П 1.86
Основен ремонт и саниране на 3 училища - ОУ "Ч. Храбър",  ІV ЕГ "Фр. 
Ж. Кюри"(Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV ЕГ), ОУ 
"Христо Ботев"

ОБж Дирекция ОМДС 2017-2020 97 973 лв. Изпълнен е ремонт на покрива на  ОУ "Ч. Храбър".
Ремонт на ВиК - отклонение в ІV ЕГ "Фр. Ж. Кюри".

87 П 1.87 Ремонт и реконструкция бл.А и бл.Б на СО ЕФ, ОБж Дирекция ОМДС 2014-2015 77 640 лв. През 2014 г. е изработен технически проект за ремонт и реконструкция на бл.А 
на Средношколско общежитие.

88 П 1.88 Основен ремонт на ІІІ ОУ "Ангел Кънчев" ОБж Дирекция ОМДС 2020 7 711 лв. Изпълнени са част от мерките за ЕЕ - подменена е дограмата на сградата на ІІІ 
ОУ "Ангел Кънчев".

89 П 1.89 Изграждане на система за видеонаблюдение в училища и детски градини и 
свързване с команден център в община Варна ОБж Дирекция ОМДС, 

ИАО 2014-2020 0
Системата е изградена за 20 училища и детски градини през 2012 г., към 
момента се използва ефективно. През 2014 г. не са направени подобрения и не 
се е увеличил броя на училищата и детските градини, включени в системата.

90 П 1.90 Обучение на мениджмънта на посредническите организации за 
подобряване на качеството на услугите за иновации

ЕФ, частен 
сектор Община Варна 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

91 П 1.91 Подмяна на котли и горелки в училищата ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 60 755 лв. Подменени са котли и горелки в 4 училища.

92 П 1.92 Провеждане на обучение на фирмения мениджмънт по предприемачество 
и иновации ОБж Община Варна 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

93 П 1.93 Изготвяне на технически паспорти на  училища и детски градини 
общинска собственост ОБж Дирекция ОМДС 2014-2016 207 078 лв. Изготвени са общо 34 технически паспорта на сградите на 15 училища и 19 

детски градини.

94 П 1.94
Изграждане на пожароизвестителни системи в училища, детски градини и 
обслужващи звена, съгл. чл.14 от Наредба І-з от 2011 г., изм. и доп. 2013 
г.

ОБж Дирекция ОМДС 2014-2015 212 144 лв. Изградени и в процес на изграждане са 23 пожароизвестителни системи - в 
сгардите на 5 училища и на 18 детски градини.
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95 П 1.95 Проект BG06 "Деца и младежи в риск", компонент 2 - детски градини ЕФ, ДБж Дирекция ОМДС 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

96 П 1.96
Реконструкция/основен ремонт/внедряване на ЕЕ 
мероприятия/оборудване/обзавеждане на държавни професионални 
училища - 16 училища

ОПРР х (Други) Дирекция ОМДС 2014/2019-2020 - Не е отчетено изпълнение.

97 П 1.97 Изграждане на студенстско общежитие за 1500 студента - МУ-Варна ОПРР х (Други) Медицински 
университет 2014-2020 - Провежда се процедура по проучване правата на университета върху земята.

98 П 1.98 Изграждане на пристройка нов корпус "Факултет по фармация", МУ-
Варна ОПРР х (Други) Медицински 

университет 2014-2020 1 500 000 лв.
Изграждена на фаза "груб строеж" до седма плоча е девететажна сграда. Избран 
е изпълнител на допълнителните дейности - изграждане на ВиК и ел. 
инсталации.

99 П 1.99 Реновиране, модернизация и пристрояване на сградата на Ректората на 
МУ-Варна ОПРР х (Други) Медицински 

университет 2014-2020 - През отчетния период е изготвен  подробен устройствен план и предстои 
одобряването му. 

100 П 1.100 Изграждане на Спортен комплекс - съоръжения за плуване, баскетбол, 
футбол, лека атлетика, тенис на корт и обслужващи сгради, МУ-Варна ОПРР х (Други) Медицински 

университет 2014-2020 - Провежда се процедура по проучване правата на университета върху земята.

101 П 1.101 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на ТУ-
Варна ОПРР х (Други) Технически 

университет 2014-2020 - Не е подадена информация.

102 П 1.102 Изграждане на нова „Градска библиотека”, с РЗП 4000 кв.м. на терен на 
Община Варна ЕФ, ОБж х Дирекция КДР 2017-2019 - Не е отчетено изпълнение.

103 П 1.103 Изграждане на предприемачески, творчески и изследователски център за 
младежко развитие в бившата Ученическа поликлиника ЕФ, ОБж х Дирекция ОМДС 2018-2020 277 306 лв.

Извършено е промяна на предназначението на сграда, находяща се на ул. 
"Проф. Державин" 20 - бившата Ученическа поликлиника, която е предоставена 
на VIII СОУ „А. С. Пушкин”.  Извършен е основен ремонт на санитарните 
помещения, реконструкция на сградата и на покрива.

104 П 1.104 Създаване на иновационен център към Медицински университет ЕФ, ОБж х Медицински 
университет 2019 - Не е отчетено изпълнение.
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7 142 000 лв. 397 194 лв.

105 П 1.105
Изпълнение на общинска програма за образователна интеграция на деца и 
ученици от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение

ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 34 934 лв.

През 2014 г. са реализирани 6 проекта на детски градини и училища и 4 
проекта на НПО, в рамките на които са изпълнение следните дейнсоти:
Сформирани са групи за подпомагане на обучението по български език през 
учебно време и в летните училища;  училища за родители; изработени са 
дидактически и информационни материали за нуждите на децата и учениците; 
медиатор в училище и др. В програмата са обхванати: над 800 деца и ученици, 
50 учители; над 500 родители.  С учебници и учебни помагала са подпомогнати 
над 350 деца и ученици; Подпомогнати са 35 ученици от 8 - 12 клас от СУ. В 
организирани концерти за национални празници и празници на етническите 
общности са взели участие над 100 души.

106 П 1.106 Изпълнение на програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца и студенти с изявени дарби ОБж, ДБж Дирекция ОМДС 2014-2020 82 856 лв.

През отчетния период са подпомогнати училища и ученици за участие в 
международни конкурси, олимпиади и състезания, както следва:
- “Панорама на варненските училища”;
- Общински конкурс “Моята България”;
- Фестивал по гражданско образование "Варна - моят древен и нов град";
- Семинар "Българска памет".
Подпомогнати са 45 ученици с годишни стипендии и 54 ученици са еднократно 
стимулирани. Осигурена е  възможност за участие в международни конкурси на 
7 ученици и 4 училища. В общинските конкурси и инициативи са се включили 
1000 участника. Проведена е информационна кампания към ученици и 
родители за възможностите за обучение след VІІ и VІІІ клас. Разработени са 
помагала и материали за Варна.

107 П 1.107 Квалификация на педагогическите кадри в училища и детските градини ДБж - 
стандарти Дирекция ОМДС 2014-2020 228 087 лв.

През отчетния период е реализирана  поддържаща и надграждаща 
квалификация на педагогическите кадри, в това число и на директорите на 
детски градини и общинските училища - 3200 учители и директори са 
преминали през курсове за повишаване на квалификацията.

Специфична цел 1.4. Увеличаване на дела на младото поколение със завършено висше и средно образование в съответствие с 
изискванията на регионалната и националната икономика осигуряване на нейната адаптивност спрямо  потребностите на 
пазара на труда
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108 П 1.108 Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в 
Община Варна ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 51 317 лв.

Проведено е обучение на учители на тема „Свободни образователни ресурси в 
учебния процес чрез ИКТ“;
Популяризирани са добрите практики в сферата на образованието  “Отличен 6”  
и "Отворени врати";
Взето е участие в Национална конференция "Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на ХХІ век";
Стимулирани са  учители, колективи чрез награда "Варна" и "Млад учител".
Обучени са 44 учители от детски градини, училища и обслужващи звена; 
Популяризирани са събития, инициативи и добър опит в сферата на 
образованието чрез ефира на радио „Варна“; 15 млади учители са насърчени да 
останат в професията;  над 100 участници са се включили в Национална 
конференция с участието на гости от Талин, Естония.  

109 П 1.109 Технологично обновление на изследователските институти и 
университетите ОПИК, ДБж Университети и 

Институти 2014-2017

Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна 
Проектиране на нов работен участък на Аеродинамичната тръба в Центъра по 
хидро- и аеродинамика - Варна, за разширяване обхвата на провежданите 
аеродинамични изследвания - финансирано с бюджетни средства

110 П 1.110 Изграждане на ново училище в ж.к. "Чайка" ОПРР Район "Приморски" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

111 П 1.111 Подкрепа за създаване на програми за обучение по иновации и 
предприемачество

ОПИК, частен 
сектор

Частен сектор, НПО 
и Университети 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

112 П 1.112 Развитие на мрежа за обучение през целия живот - създаване на 
координиращ център ЕФ Университети, НПО 2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

20 153 556 лв. 388 050 лв.

113 П 1.113
Организиране на ежегодни информационни кампании сред 
заинтересовани лица за популяризиране на мерки за енергийна 
ефективност /Дни на интелигентната енергия/

ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ, 
НПО - ЧРАУЕ 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

114 П 1.114 Внедряване на иновации в предприятията ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2014-2016 0

В рамките на ОПРКСБИ 2007-2013 г. са реализирани 10 проекта за внедряване 
на иновации в предприятията. Общата им стойност е в размер на 14 991 629.58 
лв., от които БФП - 8 313 553.68 лв. и съфинансиране - 6678 075.9 лв. 
Изплатени към края на 2014 г. от оперативната програма са средства в 
размер на 2 764 201.94 лв. 
Сумата е включена в П1.2; П 1.3: П1.13 .

Приоритет 1.3. Повишаване ефективността на иновациите и научните изследвания. Подкрепа на високотехнологични 
производства и услуги.

Специфична цел 1.5. Насърчаване и развитие на научноизследователската и иновационна дейност за технологичното развитие в 
предприятията
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115 П 1.115 Доизграждане на офиса за технологичен трансфер ОПИК х ВСУ "Черноризец 
Храбър" 2014-2015 255 737

През отчетния период приключи изпълнението на проект "Създаване на нов 
офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и 
технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър". Получената БФП е в 
размер на 292 986,96 лв. 
Изграденият нов високотехнологичен офис за технологичен трансфер на 
територията на ВСУ обслужва град Варна и региона и  се специализира в 
областта на енергоефективните материали и технологии, използвани в 
строителството на сгради и съоръжения.

116 П 1.116 Разработване на Общинска иновационна стратегия ОБж Община Варна 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

117 П 1.117 Създаване на общински съвет по „Иновации и европейска интеграция” ОБж Община Варна 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

118 П 1.118 Подкрепа за стимулиране на партньорството между предприятията, 
университетите и научно-изследователските организации частен сектор Университети 2014-2015 -

ЦХИА
През отчетния период е разработено предложение към ЕК за финансиране на 
проект за създаване на Център за върхови постижения „Български морски 
център за технологии и иновации“ – Establishment of Centre of Excellence 
„Bulgarian Maritime Technology and Innovation Centre – BMTIC”,  Horizon 2020, 
WIDESPREAD 2014. 

119 П 1.119 Подкрепа на бизнеса в трансфера на иновативни практики от 
европейските страни към Община Варна ЕФ, ОБж

Община Варна, 
Университети, 

Институти; РАПИВ
2014-2015 121 813 лв.

ЦХИА
През отчетния период се разработват и внедряват съвременни методи за 
хидродинамична оптимизация в проектирането и експлоатацията на корабите.
РАПИВ 
Проект InnoMot – ,,Усъвършенстване на регионалните политики за мотивиране 
и насърчаване на иновациите в малките и средни предприятия” Срок на 
изпълнение: 01/2012 г.-12/2014 г., финансиран по Програма INTERREG IVC. 
Изразходваните средства през отчетния период са в размер на 121 813 лв.

120 П 1.120
Използване на административния капацитет на научноизследователските 
центрове за решаване на проблемите на енергийната ефективност и 
изучаване на ползите относно използването на ВЕИ

ЕФ, ДБж,

Институти; 
Технически 

университет; 
ЧРАУЕ; РАПИВ

2014-2015 10 500
Проект ,,Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”. Срок на 
изпълнение: 02.02/2012 г. – 01.02/2015 г. Проектът е финансиран по ОП 
,,Повишаване конкурентоспособността на българската икономика”

121 П 1.121

Иницииране на проекти за разработване и внедряване на иновационни 
технологии в елементите на градския дизайн – перголи, беседки, открити 
сцени, улично осветление и др., които демонстрират приложението на 
ВЕИ технологиите

ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ, 
ЧРАУЕ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

122 П 1.122
Разработване на ефективни информационни модели за популяризиране на 
европейското, национално и местно законодателство в областта на 
енергийната ефективност

ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ, 
ЧРАУЕ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

123 П 1.123
Съвместно разработване на проекти за финансиране от ЕС и 
международни донорски програми в областта на енергийната ефективност 
и използването на ВЕИ

ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ, 
ЧРАУЕ 2014 - Не е отчетено изпълнение.
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124 П 1.124 Създаване на нови офиси за технологичен трансфер частен сектор Частен сектор 2014 0

Проект "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно 
ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец 
Храбър". 
Изразходваната сума по проекта за 2014 г. в размер на 255 737 лв. е включена 
в П 1.115.

125 П 1.125 Насърачаве на социалните (нетехнологични)  иновации ЕФ, частен 
сектор частен сектор, НПО  2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

126 П 1.126 Организиране и провеждане на конкурс за млади предприемачи ЕФ, ОБж Община Варна, 
НПО 2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

127 П 1.127 Създаване на център за трансфер на еко-иновации и подпомагане на 
предприемачи

ОПИК, частен 
сектор х (Р) Община Варна, 

Частен сектор 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

128 П 1.128
Иницииране на стажантска програма  за привличане на изявени студенти, 
докторанти от варненските университети за съвместна работа с 
общинските експерти, като интелектуален и работен ресурс

ЕФ, ДБж,ОБж Дирекция УЧРАУ 2016-2020

 122 кандидатствали 
за стаж;

 11 студента - 
провелите стаж

Студентските стажове се провеждат централизирано - по инициатива на 
дирекция "Модернизация на администрацията" към МС,  в периода от 1 юли до 
30 септември.
Кандидатствалите за стаж в Община Варна студенти са 122 през 2014г., 
провелите стаж са 11. Стажовете са през летните месеци и са едномесечни, 
неплатени.

129 П 1.129

Подкрепа за развитието на иновационна инфраструктура: създаване и 
развитие на тематично фокусирани сертифициращи лаборатории, 
лаборатории за доказване на концепции, изпитателни лаборатории, 
технологични центрове

ОПИК, частен 
сектор

Община Варна 
(ИСУН), 

Университети, 
Институти

2016-2020 -

ЦХИА
През отчетния период се извършват подготвителни дейности за акредитиране 
на лаборатории в ЦХА за извършване на специализирани хидродинамични и 
аеродинамични изпитания и измервания

130 П 1.130 Създаване и провеждане на регионален панаир по иновации ЕФ, ОБж Община Варна, 
НПО 2016/2018/2020 - Не е отчетено изпълнение.

131 П 1.131 Стимулиране на университетите, институтите за създаване на дъщерни 
иновативни фирми ДБж Университети, 

институти 2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

4 300 000 лв. 5 601 008 лв.

132 П 1.132 Внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на 
производствените процеси и намаляване използването на суровини

ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2014-2016 0

В рамките на ОПРКСБИ 2007-2013 г., схема BG161PO003-2.1.13 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия са реализирани два 
проекта за внедряване на високотехнологични решения за оптимизиране на 
производството" са реализирани 2 проекта на
обща стойност 2 629 260 лв., от които БФП - 1 523 368 лв. и съфинансиране 1 
112 396 лв. Към края на отчетния период за реализацията на проектите са 
изразходвани 1 523 368 лв. 
Сумите са включени в проект П 1.6 и П 1.142

133 П 1.133 Създаване на общински фонд за финансиране на иновациите и 
приложните изследвания Община Варна 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

134 П 1.134 Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване 
използването на рециклируеми материали

ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

135 П 1.135 Внедряване на съвременни безотпадни технологии ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

136 П 1.136 Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като 
суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения

ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

Специфична цел 1.6. Подкрепа за високотехнологичните производства и услуги
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137 П 1.137 Внедряване на технологии за производство на „зелени продукти" ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

138 П 1.138 Международни стандарти за внедряване на системи за управление и 
продуктово съответствие

ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2014-2020 0

В рамките на ОПРКСБИ 2007-2013 г., схема BG161PO003-2.1.12 „Покриване 
на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в 
предприятията” през отчетния период е реализиран 1 проект "Оптимизиране и 
автоматизиране на бизнес процесите във ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ". Той е на 
обща стойност  81 940 лв., от които БФП - 61 455 лв. 
Не е налична информация за размера на изразходваните средства през 2014 г.

139 П 1.139 Подкрепа за преминаване към ниско-въглеродна икономика ОПИК, ЕФ, 
частен сектор Община Варна 2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

140 П 1.140 Подкрепа за създаване на Черноморски високотехнологичен парк ЕФ, ОБж,Бж, 
частен сектор

Община Варна, 
НПО, университети, 

институти
2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

141 П 1.141 Подкрепа на предприятията за управление на иновациите ОПИК, частен 
сектор Община Варна 2014-2020 111 066 лв.

В рамките на ОПРКСБИ 2007-2013 г. за внедряване и разработване на 
иновации са финансирани 18 проекта на обща стойност 17 584 001.5 лв., от 
които БФП -10 784 827.09 лв. и съфинансиране 6 806 399.19 лв. 
До края на 2014 г. са изплатени 3 861 184.85 лв. 
Сумата за 17 от проектите е включена в П 1.3; П 1.6; П 1.13.

142 П 1.142 Подобряване на енергийната ефективност в предприятията ЕФ, частен 
сектор Община Варна 2014-2018 5 489 942 лв.

В рамките на ОПКСБИ, схема BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и 
зелена икономика" са реализирани 21 проекта за подобряване на енергийната 
ефективност в предприятията. Общата стойност на всички проекти възлиза на 
20 268 393.06 лв., от които БФП 9 731 773.36 лв. и собствен принос 10 536 
922.17 лв. 
До края на 2014 г. са изплатени 5 489 942.44 лв.

143 П 1.143 Усвояване на специфични ресурси за производство на биогорива ЕФ, частен 
сектор Община Варна 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

40 000 0

144 П 1.144
Публично – частно партньорство при провеждането на обучителни и 
информационни кампании сред учащи, подрастващи и граждани за 
популяризиране на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ

ОБж, частен 
сектор

Дирекция ИИБ; 
ЧРАУЕ 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

145 П 1.145
Изграждане на публично-частни партньорства за привличане на 
финансови ресурси и повишаване на възможностите за усвояване на 
средства от оперативните програми за ускореното развитие на Общината

ОБж, частен 
сектор Община Варна 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

70 000 лв. 0 лв.

146 П 1.146 Създаване и подкрепа на регионална мрежа от "бизнес-ангели" ОБж, частен 
сектор РАПИВ 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

Приоритет 1.4. Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции и стимулиране на публично-частно 
партньорство

Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното партньорство

Специфична цел 1.8. Създаване на благоприятна среда за привличане на инвестиции
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147 П 1.147
Създаване на благоприятни условия за изграждане на зони за 
високотехнологично развитие, за стимулиране на инвестициите във 
високотехнологични производства и услуги

ОБж, частен 
сектор РАПИВ 2014-2020 0 лв.

Проект ,,Разширяване на бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ”. Срок на 
изпълнение: 02.02/2012 г. – 01.02/2015 г. Сумата от 10 500 лв., изразходвана 
през отчетния периодм, е отчетена в П 1.120.

148 П 1.148 Популяризиране на законовите норми. съгласно ЗЕВИ ОБж Дирекция ИИБ; 
ЧРАУЕ 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

149 П 1.149 Създаване на административно стимулиране и преференциални процедури 
за използването на ВЕИ ОБж  Дирекция ИИБ 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

502 332 068 лв. 14 356 157 лв.

20 761 000 лв. 517 072 лв.

150 П.2.1 Осигуряване на заетост и повишаване на доходите с акцент младите хора 
и уязвимите групи ОПРЧР ДБТ 2014-2020 446 510 лв.

В рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. са реализирани 
или са в процес на реализация 10 проекта за осигуряване на заетост, от тях в 
подкрепа на младежката заетост са 5. Общата стойност на всички проекти 
възлиза на 1 568 372.35 лв., 100% БФП. 
До края 2014 г. от оперативната програма са изплатени 446 510.21 лв.

151 П.2.2 Изпълнение на проекти и програми за създаване на заетост по ЗНЗ и 
ОПРЧР ОПРЧР, ДБж ОП УПО 2014-2020 70 562

В изпълнение на проект "Алтерантиви", финансиран от ОПРЧР, ОП 
"Управление на проекти и озеленяване" осигурява заетост на 160 човека, като 
лични асистенти. С финансиране по Регионални програми за заетост е 
осигурена работа на още 6 безработни лица, по Национална програма "От 
социални помощи към осигуряване на заетост" на 10 човека и по програма за 
изпълняване на общополезен труд, се осигурява заетост на 200 безработни лица 
средно на месец.  

152 П.2.3 Квалификации, преквалификации, курсове, обмяна на опит с др. 
зоопаркове в страната и чужбина  ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

153 П.2.4 Нов избор - Развитие и реализация (озеленяване)                                    ЕФ ОП УПО 2014-2020 Не е отчетено изпълнение.

154 П.2.5 Подобряване външния облик на селото - Създаване на заетост в дейности 
по почистване на с. Константиново  ЕФ, МФИ Кметство 

Константиново 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

155 П.2.6
Разкриване на нови работни места в ОП "Зоопарк-Спасителен център" - 
специалисти в областта на екологията и отглеждането на екзотични 
животни

 ЕФ, МФИ, 
ОБж ОП "Зоопарк -СЦ" 2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

156 П.2.7 Обособяване на гише "заетост"; поддържане  база данни за предлаганата и 
търсена работна ръка в района на Община Варна ОБж Кметство Тополи 2014 - Не е отчетено изпълнение.

132 195 711.00 лв. 7 311 086.50 лв.

157 П.2.8 Предоставяне на услуга "Защитено жилище" (за лица с умствени 
увреждания - 8 места и лица с психични разстройства - 8 местта) ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

158 П.2.9 Предоставяне на услуга "Наблюдавано жилище" (лица навършили 18 
години - 3 "Наблюдавани жилища" х 6 места) ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

159 П.2.10 Предпставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с деменция" с капацитет 15 места ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 
ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И 
СПОРТ.

Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за заетост и повишаване на трудовите доходи с акцент на младежката заетост

Приоритет 2.1. Осигуряване на възможности за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Специфична цел 2.2. Развитие на социалните услуги и социалната интеграция

Приложение № 1 14 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година



Реално изпълнение 
за 2014 г.

Стойност в 
лв./ бр.

Планиран период на 
проекта/

дейността
Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейностиВключен в 

ИПГВР
Референ-
тен номер Наименование Източник на 

финансиране
Отговорна 

организация
№ по 
ред

160 П.2.11 Предоставяне на услуга "Приют за временно настаняване на бездомни и 
социално слаби лица" ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

161 П.2.12
Предоставяне на услуга "Дневен център за възрастни с физически 
увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него с капацитет 
15 места"

ОПРЧР
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

162 П.2.13 Предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с умствена изостаналост с капацитет 15 места ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

163 П.2.14 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца" ( 2 центъра с капацитет 60 места и с капацитет 30 места) ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

164 П.2.15

Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора" - с физически увреждания, с капацитет 15 места; с 
деменция с капацитет 15 места; с умствена изостаналост с капацитет 15 
места; с психични разстройства с капацитет 15 места

ОПРЧР
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

165 П.2.16 Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип за 
възрастни хора с психични разстройства" с капацитет 15 места ОПРЧР

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

166 П.2.17 Предоставяне на социални услуги "Общностен център за деца и 
семейства"- Варна - за деца от 0-3г. и от 3-7 г. ДБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 25 000 лв.

Услугите се реализират в рамките на проект "Общностен център за деца и 
семейства - Варна". През отчетния период са проведени  тръжните процедури 
за подбор на консултанти за предоставяне на услугите по проекта за социално 
включване. Сградата е обзаведена и оборудвана. Изразходваните средства по 
проекта са за обзавеждане и технологично оборудване и са съфинансиране от 
бюджета на Община Варна.

167 П.2.18 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 
- 13 ЦСРИ - Държавен бюджет ДБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 852 019 лв.

В Центровете за социална рехабилитация и интеграция са предоставяни 
комплекс от услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 
консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 
включване.Услугите се изпълняват, съгласно законодателните  изисквания. До 
момента са разкрити и функционират 9 ЦСРИ. Посочените средства са за 9-те 
ЦСРИ и са от държавния бюджет.

168 П.2.19 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 
- 10 ЦСРИ - Бюджет на Общините ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 883 673 лв.

В Центровете за социална рехабилитация и интеграция са предоставяни 
комплекс от услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 
консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, 
изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 
включване.Услугите се изпълняват, съгласно законодателните  изисквания. До 
момента са разкрити и функционират 9 ЦСРИ. Посочените средства са за 9-те 
ЦСРИ и са от бюджета на Община Варна.

169 П.2.20 Предоставяне на услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция" 
за лица с  увреден слух ДБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

Приложение № 1 15 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година



Реално изпълнение 
за 2014 г.

Стойност в 
лв./ бр.

Планиран период на 
проекта/

дейността
Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейностиВключен в 

ИПГВР
Референ-
тен номер Наименование Източник на 

финансиране
Отговорна 

организация
№ по 
ред

170 П.2.21 Приют за временно настаняване на бездомни лица - 2 броя ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 364 823 лв.

В приютите за деца и възрастни са предоставяни комплекс от социални услуги 
за деца и възрастни, останали временно без дом. Осигурено е задоволяване на 
базовите им потребности, свързани с  подслон, храна, здравни грижи, хигиена, 
социално, психологическо и правно консултиране.Услугите се изпълняват, 
съгласно законодателните  изисквания.  Изразходвани средства през отчетния 
период за Приют за деца - ДДД /доставчик Сдружение "Гаврош"/ са 85 825 лв. 
Изразходвани средства за Приют за възрастни  - ОД /второстепенен 
разпоредител/ през 2014 г. са 278 998 лв. 

171 П.2.22 Предоставяне на услуга "Дневен център" - 7 ДЦ, Държавен бюджет ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 439 125 лв.

Разкрити са и функционират 2 дневни центъра. В дневния център са 
предоставяни  комплекс от 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.Услугаите се изпълняват, съгласно 
законодателните  изисквания.  Изразходваните средства за Дневен център "Св. 
Йоан Златоуст /второстепенен разпоредител/ през 2014 г. са  234 200 лв., а  за 
Сдружение за подкрепа на лица с умствена изостаналост са 204 925 лв. 

172 П.2.23 Предоставяне на услуга "Кризисен център" - 2 броя ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2015-2020 - Не е отчетено изпълнение.

173 П.2.24 Предоставяне на услуга "Център за настаняване от семеен тип" - 9 броя, 
Държавен бюджет ДБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 142 552 лв.

Към момента функционират 2 ЦНСТ - за деца с увреждания с капацитет 10 
места и за деца без увреждания с капацитет 8 места. В центровете за 
настаняване от семеен тип за деца са предоставяни комплекс от социални 
услуги, в среда, близка до семейната. Осигурени са базовите потребностите на 
децата от  храна, ежедневните, здравните, образователните и 
рехабилитационните потребности, както и потребностите от организация на 
свободното време и личните контакти. Услугатите в двете ЦНСТ - а се 
изпълняват, съгласно законодателните  изисквания. Изразходвани средства през 
отчетния период за ЦНСТ за деца с увреждания  /втор. разпоред./ са 76 120 лв. 
и за ЦНСТза  деца без увреждания  /второст. разпоред./ са 66 432 лв. 
Останалите 7 центъра през отчетния период са в процес на изграждане.

174 П.2.25 Звено "Майка и бебе" ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 55 888 лв.

В "Звено "Майка и бебе" са временно настанявани бременни жени и майки в 
риск да изоставят децата си. Работи се за насърчаване на  родителската 
привързаност, подпомагане на  младите майки чрез социално, психологическо 
и юридическо консултиране и подкрепа. Услугата се изпълнява, съгласно 
законодателните  изисквания.  

175 П.2.26 Предоставяне на услуга "Кризисен център" ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 81 845 лв.

В кризисния център са предоставяни комплеск от социални услуги за лица, 
пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, насочени към 
оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности 
и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ. 
Услугата се изпълнява, съгласно законодателните  изисквания. 
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176 П.2.27 Предоставяне на услуга "Център за обществена подкрепа" - 3 броя ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 511 357 лв.

В ЦОП са реализирани комплекс от социални услуги, свързани с превенция на 
изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви. Услугите се изпълняват, съгласно законодателните  
изисквания.  Изразходвани средства през отчетния период за ЦОП /доставчик 
Фондация Владиславово/  са  140 387 лв.; за ЦОП  "Другарче"/второст. 
разпоредител/  - 114 600 лв.  и за ЦОП "Варна" /второст. разпоредител/ -  256 
370 лв. 

177 П.2.28 Домашен социален патронаж ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 800 519 лв.

В домашния социален патронаж са предоставяни комплекс от социални услуги 
в домовете на потребителите, свързани с доставка на храна; поддържане на 
хигиена в жилищните помещения, съдействие за снабдяване с необходимите 
технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. 
Услугата се изпълнява, съгласно законодателните  изисквания.  

178 П.2.29 Домове за стари хора "Гергана" и "Св. Иван Златоуст" ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 875 452 лв.

В домовете за стари хора са предоставяни комплекс от социални услуги на 
лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на 
онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с 
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Създадени са условия за цялостно 
обслужване на потребителите, 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.Услугите се изпълняват, съгласно законодателните  
изисквания.  Изразходвани средства през 2014 г. за ДСХ "Гергана" /второст. 
разпоредител/ са 613 898 лв. и за ДСХ "Иван Зватоуст"/доставчик ВИП ДЖИО 
ООД/- 261 554 лв.

179 П.2.30 Дом за възрастни с физически увреждания ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 284 280 лв.

В дома за възрастни хора с физически увреждания са предоставяни комплекс от 
социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно 
решение на ТЕЛК/НЕЛК. Създадени са условия за цялостно обслужване на 
потребителите, 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.Услугата се изпълнява, съгласно законодателните  изисквания. 

180 П.2.31 Социален учебно-професионален център "Анастасия Д-р Железкова" ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 445 830 лв.

В социален учебно-професионален център са предоставяни комплекс от 
социални услуги, насочени към професионално обучение на лица с определена 
степен намалена работоспособност, навършили 16 години. Осигурени са 
базовите потребностите на курсиститеот  храна, ежедневните, здравните, 
образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите 
от организация на свободното време и личните контакти.Услугата се 
изпълнява, съгласно законодателните  изисквания.
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181 П.2.32 Домове за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Надежда" и 
"Другарче" ДБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 419 280 лв.

В домовете за деца, лишени от родителска грижа са  специализирана са 
предоставяни комплекс от социални услуги по отглеждане и възпитание на деца 
от 3 до 18 годишна възраст. Осигурени са базовите потребностите на децата от  
храна, ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните 
потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и 
личните контакти.Услугите се изпълняват, съгласно законодателните  
изисквания.  Изразходвани средства  през 2014 г. за ДДЛРГ 
"Другарче"/второст. разпоредител/ са 209 640 лв., а за ДДЛРГ "Княгиня 
надежда"/второст. разпоредител  - 209 640 лв.   

182 П.2.33 Център за работа с деца на улицата ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 133 620 лв.

В центъра за работа с деца на улицата са предоставяни  комплекс от социални 
услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от 
училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или 
частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, 
семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно- хигиенни услуги, 
ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. Услугата се изпълнява, 
съгласно законодателните  изисквания. 

183 П.2.34 Предоставяне на услуга "Защитено жилище" - 3 бр. ДБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 147 894 лв.

В защитените жилища са реализирани социални услуги за оказване на подкрепа 
и консултиране на лица, навършили 18 години,  в среда близка до семейната на 
лица с умствени затруднения, на възрастни с психични разстройства и на 
младежи, напуснали специализираните институции за деца. Осигурени са 
подслон, храна, дрехи. Осъществени са занимания, с които потребителите да 
подобрят  умения си за справяне с ежедневните дейности в бита, водене на 
независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в 
специализирана институция. Услугата се предоставя  от външни доставчици. 
Изразходваните средства през отчетния период за защитено жилище за лица с 
умствени увреждания / 1бр/ са 40 488 лв.; за защитено жилище за възрастни с 
психични разсройства/1бр/  - 53 984 лв. и  за защитено жилище за младежи 
напускащи специализираните институции /2бр/-  53 422 лв. 

184 П.2.35 Обществена трапезария за социално слаби граждани ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 269 290 лв.

Чрез услугата се предоставя  топъл обяд на 1025 лица в неравностойно 
положения. Услугата се изпълнява, съгласно законодателните  изисквания.  
Изразходвани средства за Фондация "Вяра Надежда Любов" /външен 
доставчик/ са 259 160 лв, а за Дом. Соц. Патронаж /втор. разпоредител/ - 10 130 
лв.

185 П.2.36 Център "Домашна грижа" ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 85 008 лв.

В център "Домашна грижа" са предоставяни комплекс от социални услуги в 
домовете на потребителите, свързани с поддържане на хигиена на жилищните 
помещения; битови услуги и др. Услугата се изпълнява, съгласно 
законодателните  изисквания. 

186 П.2.37 Център "Приемна грижа" ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2020 28 227 лв.

Център "Приемна грижа" функционира до март 2014 г. Чрез услугата се 
осигурява грижа в семейна среда на деца, лишени от родителска грижа, 
осигуряват се необходимите здравни грижи и необходимото образование на 
децата.
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187 П.2.38 Център "Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца с 
увреждания" ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2020 75 000 лв.

В център "Ранна интервенция за предотвратяване на изоставането на деца с 
увреждания" са осъществявани  мобилни услуги в домовете на семействата на 
деца от 0 до 4г. с увреждания от терапевтичен екип, организирана е родителска 
мрежа за взаимопомощ и подкрепа, поддържана е неформална родителска 
мрежа, игрова терапия – деца и родители,  консултации за успешно кърмене, 
информационни и обучителни дейности. Услугата се изпълнява, съгласно 
законодателните  изисквания.

188 П.2.39
Изграждане на 150 социални жилища за хора в  неравностойно положение 
на територията на район „Младост”, доставка на оборудване и 
обзавеждане

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2017 0
Инвестиционния проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

189 П.2.40
Изграждане на 100 социални жилища за хора в неравностойно положение 
на територията на район „Младост”, доставка на оборудване и 
обзавеждане

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2017 0
Инвестиционния проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

190 П.2.41

Изграждане на защитени и наблюдавани жилища:  „Защитено жилище” за 
лица с умствени увреждания с капацитет 8 места, „Защитено жилище” за 
лица с психични разстройства, капацитет 8 места и 3 броя „Наблюдавани 
жилища” за лица, навършили 18 години, които напускат специализирана 
институция, „преходно жилище” или „защитено жилище” и им предстои 
да водят независим начин на живот с капацитет по 6 места, разположени в 
една сграда на територията на Район „Младост”, доставка на оборудване, 
обзавеждане и транспортни средства 

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж х

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2017 0
Инвестиционния проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

191 П.2.42
Изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
деменция" с капацитет 15 места - ЗВ I, доставка на оборудване, 
обзавеждане и транспортни средства

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2017 0
Инвестиционния проект е включен в проект: "В подкрепа на Варна за 
програмен период 2014-2020г.". През отчетния период са стартирали 
обществените поръчки за избор на изпълнител.

192 П.2.43 Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
деменция с капацитет 15 места на територията на Район "Младост" - ЗВ I  

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

193 П.2.44 Реконструкция и оборудване на "Център за обществена подкрепа" - ЗВ II, 
доставка на оборудване и обзавеждане

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

194 П.2.45 Реконструкция, оборудване и въвеждане на енергоспестяващи мерки на 
дома на Дом за деца лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда”

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

195 П.2.46
Ремонт, мерки за енергийна ефективност и оборудване и обзавеждане на 
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост - седмична 
грижа  "Св. Йоан Златоуст" 

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

196 П.2.47

Ремонт, оборудване и обзавеждане за целите на преструктуриране на Дом 
за деца, лишени от родителска грижа „Другарче” в ЦНСТ - 
Преструктуриране в ЦНСТ, съгласно Стратегията за 
деинституционализация; Въвеждане на енергоспестяващи мерки в дом 
„Другарче”, доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

197 П.2.48 Изграждане на нови пенсионерски клубове - 2 ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2014-2015 25 295
Разкрити са два нови пенсионерски клуба 1 в кв. "Вл.Варненчик" до бл.206 и 
един на ул. "Драгоман"14. 
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198 П.2.49

Реализиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива за 
изграждане, оборудване, обзавеждане и доставка на транспортни средства 
за Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 
разстройства, с капацитет 15 места в с. Константиново

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

199 П.2.50
Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Дом за стари хора "Гергана" 
и Дом за възрастни с физически увреждания, доставка на оборудване, 
обзавеждане и на 2 бр. специализирани микробуси 

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

ОП ИП

2014-2015 72 535 лв. През отчетния период са извършени ремонтни дейности в Дом за стари хора 
"Гергана" и Дом за възрастни с физически увреждания.

200 П.2.51 Ремонт, оборудване, обзавеждане и доставка на 1 микробус на Социален 
учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова”

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

ОП ИП

2015-2018 204 950 лв.

През 2014 г. са изпълнени редица ремонти - текущи и аварийни, в СУПЦ 
„Анастасия Д-р Железкова”, в т.ч. поставяне на  метална решетка; подмяна на 
дограма, полагане на топлоизолация, полагане на минерална мазилка, ремонт 
на помещения и др. Закупено е ново обзавеждане за учебния корпус.

201 П.2.52 Основен ремонт, оборудване и обзавеждане за Защитено жилище - за 
жени с психични разстройства - ЗВ I

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

202 П.2.53 Ремонт, оборудване и обзавеждане на Приют за временно настаняване на 
бездомни и социално слаби лица. в СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова”

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

ОП ИП

2015-2018 87 625 лв.

През отчетния период е извършен ремонт в сградата на  приюта за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица. в СУПЦ „Анастасия Д-р 
Железкова” , в това число подмяна на настилки, положен е теракот в баня, 
ремонт на ел. и ВиК инсталация и др.

203 П.2.54 Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – мерки за ЕЕ и 
оборудване - ЗВ I

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

204 П.2.55

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията на Район 
"Младост" /втори терен/ и доставка на оборудване, обзавеждане и 
транспортни средства 

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

205 П.2.56
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
физически увреждания с капацитет 15 места на територията на Район 
"Младост" и доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства  

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

206 П.2.57
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
психични разстройства с капацитет 15 места на територията на Район 
"Младост" и доставка на оборудване и обзавеждане 

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

207 П.2.58 Основен ремонт, мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане, доставка на 
транспортни средства за Домашен социален патронаж

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.
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208 П.2.59

Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и 
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура, ЗВІ: 1) 
Защитено жилище за лица с психични разстройства - жк "Владислав 
Варненчик" бл. 406вх. 23 ет.2, ап.8; 2) Защитено жилище за лица от 18 до 
25г., към сдружение "Гаврош"; 3) Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца "Радост"; 4) Център за социална рехабилитация и 
интеграция за възрастни хора с увреждания - към СНЦ "Шанс за хора с 
увреждания" - кв. „Младост” бл. 129; 5) Център за обществена подкрепа -  
ул. "Гургулят" №7

ОПРЧР, ОБж x
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

209 П.2.60

 Хоризонтален проект за доставка на оборудване, обзавеждане и 
транспортни средства за обекти от социалната инфраструктура, ЗВ II: 1) 
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца 
"Евроинтеграция";
2) Дневен център за стари хора /към ДКЦ "Чайка"; 3) Център за социална 
рехабилитация І "Вижън" и ІІ "Вижън"; 4) Център за настаняване от 
семеен тип на ул.”Генерал Колев” N:90; 5) Общностен център за деца и 
семейства - ул. „Кап.Райчо” №103; 6) Защитено жилище а лица с ментални 
увреждания към СНЦ „Аугуст Мозер”;  
7): Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени 
Две бази - ул."Професор Державин" 24 и бул."Цар Освободител"64; 8) 
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с умствени 
затруднения - ж.к "Чайка", бл.67; 9) Бизнес център "Шанс за хора с 
увреждания"

ОПРЧР, ОБж x
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

210 П.2.61 Подобряване достъпа до социални услуги на деца: Проектиране и 
строителство на ОДЗ в квартал "Христо Ботев "за 150 деца  ЕФ, ОБж Район "Одесос"

Дирекция ОМДС 2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

211 П.2.62 Проектиране и строителство на Женски пенсионерски клуб в квартал 
"Христо Ботев " за 100 жени ЕФ, ОБж Район "Одесос" 2015-2017 - Не е отчетено изпълнение.

212 П.2.63 Ремонт и мерки за енергийна ефективност на Звено "Майка и бебе", 
обзавеждане и оборудване  

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2015 - Не е отчетено изпълнение.

213 П.2.64

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 
умствена изостаналост с капацитет 15 места на територията район 
„Младост” + доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни средства 
/първи терен/

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

214 П.2.65
Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
капацитет 60 места + доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни 
средства

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

215 П.2.66
Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
капацитет 30 места + доставка на оборудване, обзавеждане и транспортни 
средства

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

216 П.2.67
Изграждане, оборудване и обзавеждане на Дневен център за възрастни с 
физически увреждания с капацитет 30 места и седмична грижа към него с 
капацитет 15 места на територията на район „Младост"

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x

Дирекция
 "Социални 
дейности"

2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.
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217 П.2.68 Лични асистенти за възрастни - капацитет 30 ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

218 П.2.69 Социални асистенти за възрастни  - капацитет 30 ОБж
Дирекция

 "Социални 
дейности"

2016-2020 - Не е отчетено изпълнение.

219 П.2.70 Реконструкция на сграда общинска  собственост  с предназначение 
пенсионерски  и младежки клуб ОБж Кметство Звездица 2016-2017 - Не е отчетено изпълнение.

77 696 653 лв. 1 050 156 лв.

220 П. 2.71 Модернизация на болници и ДКЦ-та чрез закупуване на съвременно 
медицинско оборудване ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 303 210 лв.

Закупена е медицинска апаратура за лечебни заведения на територията на 
община Варна: 
- МБАЛ "Св. Анна" - Анестезиологичен апарат на стойност 81 228 лв.                                                                
- СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков" - Мултисрезов скенер на стойност 150 000 лв., 
лизингова вноска.                  
- СБАГАЛ - Автоматизирана система за идентификация на микроорганизми и 
определяне на антибиотичната им чувствителност на стойност 71 982 лв.

221 П. 2.72 Обновяване и рехабилитация на сградния фонд на болници и ДКЦ-та ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

222 П. 2.73 Оборудване и модернизация на здравните кабинети в детски и учебни 
заведения ДБж, ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

223 П. 2.74 Общинска програма “Детско дентално здраве” ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

224 П. 2.75 Общинска програма “Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика 
и лечение на гръбначните изкривявания” ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 45 000 лв.

В Оздравителната програма за профилактика и рехабилитация на децата с  
гръбначни изкривявания, деформации на гръдния кош и плоскостъпие са 
обхванати 600 деца /570 от училищата на територията на Община Варна и 30 
деца от ОДЗ и ЦДГ/. На участниците в програмата са извършени 
антропометрични измервания, включени са в курсове по лечебна гимнастика, 
направени са плантограми, за откриване на плоскостъпие, проведени са 
контролни измервания.

225 П. 2.76 Общинска програма “Здраве в третата възраст” ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

226 П. 2.77 Общинска програма “Учение без напрежение” ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

Приоритет 2.2. Подобряване на системата на здравеопазване, включително при бедствия и аварии

Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги
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227 П. 2.78
Общинска програма „Аз успявам”  (Оздравителна програма за 
профилактика и рехабилитация на децата и учениците с наднормено тегло 
и свързаните с него заболявания)

ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 24 900 лв.

В Оздравителната програма за профилактика и рехабилитация на детско-
юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред децата са 
включени 300 деца /246 от училищата на териториятка на Община Варна и 54 
от ОДЗ и ЦДГ/.  На участниците в програмата са извършени антропометрични 
измервания и изследвания, включени са в курсове по кинезитерапия по 
предварително изготвени програми от рехабилитатор, назначено е диетично 
хранене по специално изработени диетични режими, проведени са контролни 
измервания.

228 П. 2.79 Общинска програма „Детско зрение” ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 24 236 лв. Проведени са скринингови прегледи на  973 деца от 5 до 8 годишна възраст, от 

10 детски и учебни заведения на територията на Община Варна.

229 П. 2.80
МБАЛ "Света Анна-Варна"  АД  мерки за ЕЕ, реконструкция, 
модернизация, оборудване и обзавеждане; изграждане на паркинги към 
болницата

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

230 П. 2.81

ДКЦ V Варна-Света Екатерина" ЕООД – Изграждане на места за отдих, 
паркинги за велосипеди, озеленяване, публично осветление, ограждание 
на целия парцел; Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане - 
ехогравски апарат, скенер, остеондесиметър за рантгенологична 
диагностика на остеопороза; Мерки за ЕЕ. вкл. обследване за ЕЕ

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x (Р) Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

231 П. 2.82 Изграждане на нов медицински център в кв. "Галата"   ЕФ,ОБж Район "Аспарухово" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

232 П. 2.83 Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - 
ВАРНА   ЕФ,ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

233 П. 2.84 Разработване на концепция за развитие на здравния туризъм на 
територията на Община Варна ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

234 П. 2.85 "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД (болница по очни болести, общинска): Ремонт, 
мерки за ЕЕ, оборудване и обзавеждане

ОПРР, 
ОПРЧР, ОБж x (Р) Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

235 П. 2.86
Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/ 
здравна служба, стомотология ,аптека/ и Кметство в УПИ№1.кв.42 по 
КРП на с.Каменар съгласно удобрен ПУП

ОБж  Кметство Каменар 2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

236 П. 2.87
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Марков – Варна (СБАЛОЗ "Д-р М. Марков") - мерки за ЕЕ и 
доставка на оборудване (линеен ускорител)

ОПРР, ОБж x Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2015 4 136

Доставката на линеен ускорител е обект на "Модернизиране на отделението по 
лъчелечение на Специализирана болница по активно лечение на онкологични 
заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД. През отчетния период са 
проведени всички обществени поръчки и са сключени два договора с 
изпълнителите за одит и публичност. През 2015 г. предстои да се сключи 
договор за доставката и монтажа на линеения ускорител.

237 П. 2.88 Осигуряване на сграден фонд и разкриване на Център за психично здраве ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2015-2016 - Не е отчетено изпълнение.

238 П. 2.89 Научно-практическа конференция по детско и училищно здравеопазване ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2015/2017/2019 - Не е отчетено изпълнение.
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239 П. 2.90 Въвеждане на мерки за ЕЕ в Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания- Варна  - ПФО, Месност "Амонал" ОПРР, ОБж x

Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

240 П. 2.91 Нови общенски програми за промоция профилактика и рехабилитация на 
общественото здраве ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2016-2020 19 937 лв.

Реализирана е Общинска програма "Профилактика на глаукомата". Целта на 
програмата е скриниране на популацията над 50 годишна възраст за 
заболяването първична откритоъгълна глаукома, което води до трайна и 
необратима загуба на зрението и протича безсимптомно.
Проведено е скринингово изследване за ранно откриване на глаукома на 726 
лица над 50 годишна възраст без очно симптоматика.

241 П. 2.92 ДКЦ 4 Варна ЕООД - мерки за ЕЕ и газификация ОПРР, ОБж x Дирекция 
"Здравеопазване" 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

242 П. 2.93 СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” - мерки за ЕЕ и подобряване 
на достъпа за хора с увреждания ОПРР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване", 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

243 П. 2.94  Изграждане на Хоспис с капацитет 40 легла - ЗВ II ОПРР, ОБж x Дирекция 
"Здравеопазване" 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

244 П. 2.95 ДКЦ I "Света Клементина - Варна"ЕООД   - СМР и доставка на 
специализирана апаратура ОПРР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване" 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

245 П. 2.96 ДКЦ 3 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност, апаратура ОПРР, ОБж x Дирекция 
"Здравеопазване", 2017-2019 - Не е отчетено изпълнение.

246 П. 2.97 Проектиране и изграждане на нова сграда за здравна служба - с.Тополи ОБж Кметство Тополи 2019-2020 - Не е отчетено изпълнение.

247 П. 2.98 Модернизация и обновяване на оборудването на детските ясли на 
територията на Община Варна ДБж, ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 54 744 лв.

Закупено е оборудване (котли, бойлери, стерилизатори, прахосмукачки, 
скенери, пожарогасители, перални, тревокосачка, покривала за пясъчници, 
кухненска посуда, гърнета, щори, килими.) за детските ясли на територията на 
Община Варна

248 П. 2.99 Ремонт на сградния фонд на детските ясли на територията на Община 
Варна ДБж, ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2020 200 102 лв. Извършени са текущи ремонти по сградите на 11 детски ясли.

249 П. 2.100 Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №13 "Русалка"  ЕФ, ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

250 П. 2.101 Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла №4 "Приказен свят" ЕФ, ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

251 П. 2.102 Изграждане на надстройка на детска ясла №14 "Звънче" и въвеждане на 
мерки за ЕЕ ДБж, ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

252 П. 2.103 Изграждане на пристройка на детска ясла №7 "Роза" ДБж, ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.
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253 П. 2.104  Въвеждане на мерки за ЕЕ в детска ясла № 11 "Иглика" ОБж Дирекция 
"Здравеопазване" 2014 131 009 лв. Извършен основен ремонт на детската ясла № 11 "Иглика" с внедряване на 

мерки за ЕЕ.

254 П. 2.105 Побряване качеството  и достъпа до услугата  на детската кухня чрез 
организиране доставка на обедно меню по домовете ОБж ОП "Комплекс за 

детско хранене" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

255 П. 2.106 Изграждане на Детски кухни - ново монолитно строителство в I, II, III, 
IVм.р. в р-н "Вл.Варненчик" ОБж Район 

"Вл.Варненчик" 2017-2018 - Не е отчетено изпълнение.

256 П. 2.107 Изграждане на филиал на детска ясла №4 "Приказен свят" ДБж, ОБж Район 
"Вл.Варненчик" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

257 П. 2.108 Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане  на две нови детски 
ясли на територията на Район "Приморски" и ж.к."Възраждане" ДБж, ОБж Дирекция 

"Здравеопазване" 2015-2019 - Не е отчетено изпълнение.

258 П. 2.109 Разширяване. моденизация и газифициране на Детска кухня №5; 
оборудване с кухненски газови уреди ОБж ОП "Комплекс за 

детско хранене" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

259 П. 2.110 Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №8 
„Щурче” ОПРР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване" 2016-2018 2 098 През отчетния период е изпълнен ремонт на радиатори в ДЯ №8 „Щурче“ и на 
ОВК, доставени и монтирани са бойлери.

260 П. 2.111 Детска ясла №2 "Моряче" - ремонт, саниране и мерки за ЕЕ ОПРР, ОБж x
Дирекция 

"Здравеопазване"
ОП ИП

2016-2018 40 794 лв. Дейността е изпълнена частично. Направен е ремонт на коридор, тоалетни и 
подмяна на дограма в детска ясла №2 „Моряче“.

261 П. 2.112 Детска ясла №3 "Зайо Байо" - ремонт, саниране и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност ОПРР, ОБж x

Дирекция 
"Здравеопазване"

ОП ИП
2016-2018 41 346 лв.

Дейността е изпълнена частично. През 2014 г. е изпълнен  ремонт на фасадна 
стена на ДЯ №3 „Зайо Байо“, в т.ч.: направен е холкер по фасадна стена с 
мозайка; ремонт на покрива; положена е хидроизолация; отстранен е теч; 
ремонтирана е дъждовната канализация и котелното помещение. 

262 П. 2.113 Ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в детска ясла №1 
„Щастливо детство” ОПРР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване" 2016-2018 158 644 лв.
Извършен основен ремонт на детската ясла №1 „Щастливо детство” с 
внедряване на мерки за ЕЕ - подмяна на покрив, топлоизолация, нова външна 
мазилка, ремонт на вътрешни помещения. 

263 П. 2.114 Детска ясла №5 "Чуден свят" - изгарждане на пристройка/надстройка, 
внедряване на мерки за ЕЕ ОПРР, ОБж x Дирекция 

"Здравеопазване" 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

400 000.00 лв. 0.00 лв.

264 П.2.115

Обезпечаване на информираността на различни възрастови и социални 
групи от общината как да идентифицират рисковете и обучение на 
населението за разширяване на капацитета му за правилно поведение и 
действие при бедствия, аварии и катастрофи. Провеждане на обществени 
кампании за поведение при бедствия

ОБж Дирекция УСКОР 2014-2016 0 През 2014 г. са проведени четири занятия за поведение и действие при бедствия 
в декски и учебни заведения.                                   

Специфична цел 2.4. Осигуряване на опазване на здравето и живота на хората и материалната среда при природни бедствия и 
аварии и в условия на кризи
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265 П.2.116

Изграждане на информационно — комуникационна система за 
навременно оповестяване за влошена метеорологична обстановка за 
осъщестяване на дейност за изработване на информационно — 
известителни системи за навременно предупреждение на бури

ОБж Дирекция УСКОР 2015-2017 - Дейността не е стартирала през отчетния период, но  в Общинския бюджет за 
2015т. са заложени  20 000 лв. за предпроектно проучване и идеен проект.

266 П.2.117

Водене на превантивна дейност за намаляване степента на риска в 
потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура; гражданско-
аварийно планиране при извънредни ситуации и разработване на система 
за реагиране при кризи

ОБж Дирекция УСКОР 2018-2020 0
През отчетния период са актуализирани плановете за защита, извършени са 
проверки на потенциално опасни, рискови обекти и обекти с масово 
пребиваване на хора.

117 347 396 лв. 874 422 лв.

267 П.2.118

Обявяване на конкурси с целева група млади автори от страната и 
чужбина за изработване на екстериорни форми по предварително зададена 
тема; възстановяване и реновиране на съществуващи паметници на 
културата

ОБж Дирекция КДР 2014-2020 17 000 лв. Награден фонд на конкурс "Визия и оформление на пространството на острови 
за кръговото движение в гр. Варна".

268 П.2.119
Създаване на програми за финансиране и резидентни програми, 
подчинени на приоритетите на "Творческа Европа 2014 - 2020"; 
Обособяване на банка алтернативни пространства

ОБж Дирекция КДР 2014-2020 857 422 лв.
Създадена е програма за финансиране на фестивали, конкурси и творчески 
проекти, финансирана чрез фонд "Култура" с бюджет 895 000 лв., от които за 
2014 г. са изразходвани 857 422 лв.

269 П.2.120 Ремонт, внедряване на мерки за ЕЕ, благоустрояване на околното 
пространство на читалище "Васил Левски", район "Приморски" ЕФ Район 

"Приморски" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

270 П.2.121 Народно читалище „Цар Борис III” - обновяване ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

271 П.2.122 Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков 
1928“ ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

272 П.2.123 Читалище "Асен Златаров" - ремонт ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

273 П.2.124 Обновяване на сградата на НЧ "Варненски будители" ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

274 П.2.125 Читалище "Отец Паисий" - ремонт ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

275 П.2.126 Обновяване на сградата на НЧ "Стара Варна" ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

276 П.2.127 Обновяване на сградата на НЧ  "Порив" ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

277 П.2.128 Реконструкция и ремонт на многофункционална зала в НЧ „Просвета 
1927“ ДБж,  ЕФ Район "Аспарухово" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

278 П.2.129

Експониране като четим обект - Архитектурния и археологически 
резерват Одесос-Варна:  - (включва редица обекти, вкл. базилика, малки 
римски терми, големи римски терми,  крепостни стени,  късноантична 
стена, находки от археологически разкопки, средновековна църква,  
светилище)

ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2017 - Не е отчетено изпълнение.

279 П.2.130 Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал на ТМПЦ – 
Варна ОПРР, ОБж x Дирекция КДР 2014-2016 0 Възложено е изработването на инвестиционен проект.

Приоритет 2.3. Развитие на културата и културните институции, разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до 
изкуство и култура

Специфична цел 2.5. Подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата
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280 П.2.131 Музей "Стара Варна" - ремонт ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 0 Направено е архитектурно заснемане.

281 П.2.132 Ремонт на Държавен куклен театър ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

282 П.2.133 Археологически музей – Варна: реконструкция на вътрешния двор и 
изграждане на прозрачно покривно покритие ОПРР x Дирекция КДР 2014-2015 0

Проектирането на изграждането на прозрачното покривно покритие на 
Архилологическия музей е включено в проект "В подкрепа на Варна за  
програмен период 2014-2020 г.". Обявена е обществена поръчка за избор на 
проектант. 

283 П.2.134
Регионалния исторически музей - Адаптация вътрешен двор в изложбена 
зала (изготвяне на технически проект за адаптация, ремонт настилка, 
изграждане на покритие, климатизация, ел. инсталация)

ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

284 П.2.135 Реконструкция и модернизация на Летен театър – Варна ОПРР x Дирекция КДР 2016-2018 - Не е отчетено изпълнение.

285 П.2.136 Ремонт на градска художествена галерия ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

286 П.2.137 Ремонт на Музей "Възраждане" ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

287 П.2.138 Етнографски музей –изграждане и оборудване на експозиционната  сграда ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Дейността не е стартирала, но има изработен проект от 1980 г. , който 
задължително следва да бъде актуализиран.

288 П.2.139 Природонаучен музей - ремонт; Изграждане на нова изложбена зала, 
оборудване и обзавеждане. ОПРР x Дирекция КДР 2017-2019 - Не е отчетено изпълнение.

289 П.2.140 Музей за нова история – ремонт и обзавеждане ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

290 П.2.141
 Проектиране на нова територия за изместване от първо до пето кейово 
място на пристанището, където евентуално да се изгради и открита сцена / 
културен обект

ОПРР x Дирекция КДР 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

291 П.2.142 Изграждане на многофункционална обществена сграда с театър, 
киносалон, изложбена зала, музей, библиотека ОПРР x Дирекция КДР 2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

292 П.2.143 Изграждане на нова мултифункционална културна зала на територията до 
пристанището (до 5-то място на пристанището) - Опера, театър и култура ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

293 П.2.144 Ремонт на Музей по история на медицината ОПРР x (Р) Дирекция КДР 2014-2020 0 Направено е архитектурно заснемане.

294 П.2.145 Консервация и пополяризиране на архилогичен обект „Джанавара“ ОБж, ЕФ РИМ,
Район "Аспарухово" 2015-2016 - Не е отчетено изпълнение.

295 П.2.146 Ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Тополи; цялостно 
довършване и оборудване на лятна сцена в двора на читалището ОБж Кметство Тополи 2015 - Не е отчетено изпълнение.

296 П.2.147

Проектиране и изграждане на  музей за разполагане на етнографската 
сбирка от носии, оръдия на труда, предмети от бита, носещи историята на 
местното население, разположени в различини тематични кътове, 
включително демонстрация на занаяти в с. Тополи

ДБж, ОБж Кметство Тополи 2017/2019-2020 - Не е отчетено изпълнение.

297 П.2.148 Музей на занаятите и традиционните изкувства ЕФ, ОБж Дирекция КДР 2017 - Не е отчетено изпълнение.
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16 664 000.00 лв. 1 011 986.00 лв. 6.073    

298 П.2.149
Включване на създадената от Фондация "Роден край",  сбирка на кукли с 
фолклорни носии в туристическото предлагане на Община Варна - с. 
Тополи

ОБж Кметство Тополи 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

299 П.2.150 Реализиране на национални и градски празници и чествания ОБж, частен 
сектор Дирекция КДР 2014-2020 366 986 лв. Реализирани са 27 национални и градски празници и чествания.

300 П.2.151 Организиране на международни и местни конкурси и фестивали ОБж, частен 
сектор Дирекция КДР 2014-2020 645 000 лв.

Реализирани са Международен музикален фестивал "Варненско лято", 
Международна лятна академия, Международен майски хоров конкурс, 
Международен фолклорен фестивал. За пряко организираните от Община 
Варна 4 фестивали и конкурси са изразходвани 645 000 лв, а за организираните 
по фонд "Култура" ,37 бр. фестивали и конкурси са изразходвани 857 422 лв
* 857 422 лв. са отчетени в СЦ 2.5

301 П.2.152
Разработване на културно-исторически маршрути и мрежа между музеите, 
културните и туристически институции и оператори във Варна и 
североизточен регион

ОБж, ЕФ
Дирекция 

"Туризъм",
ВТК

2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

302 П.2.153 Създаване на академии и школи по изкуства и културен мениджмънт  към 
университетите във Варна; Извънкласни дейности ОБж Дирекция КДР 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

303 П.2.154 Изработване на актуализация на списъка на паметниците на културата на 
територията на Община Варна и гр. Варна ОБж Дирекция

 АГУП 2014-2015 0
През 2014 г. е сключен договор с предмет: "Идентифициране/ актуализиране и 
предложение за деклариране на недвижимите културни ценности на 
територията на община Варна".  

304 П.2.155
Превръщане на регионалния фестивал за автентичен фолклор ''Тополи пее 
и се смее" в такъв с национален обхват; да се включи в културния 
календар на Община Варна

ОБж Кметство Тополи 2015/2017/2019 - Не е отчетено изпълнение.

29 302 200.00 лв. 229 724.00 лв.

305 П.2.156 Организиране и провеждане на семинари, дебати и младежки инициативи 
от програмата на Младежки форум за партньорство с местната власт ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 124 680 лв.

През 2014 г. са реализирани над 10 значими събития по програма МДПМВ, 
както следва: Международен ден на младежта; Състезание по роботика; 
Младежко предприемачество; Ден на екстремните спортове; Велофест; 
Доброволчески инициативи и др.
През отчетния период е подготвена кандидатурата на Варна за Европейска 
младежка столица - 2017.

306 П.2.157 Организиране на младежки фестивали, изложения и конкурси ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 79 176 лв.

През отчетната година са реализирани фестивали, изложения, конкурси и 
концерти, както следва: Младежки фестивал на училищните изкувства; два 
студентски концерта, от които единия е на любителското творчество; Алея на 
книгата; Рождественски хоров фестивал и други младежки прояви.

307 П.2.158 Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 2 000 лв.

Организирани са две информационни кампании за представяне на дейността на 
отдел "Младежки дейности".
МИКЦ продължава да развива дейността си през отчетния период чрез 
доброволен труд на млади хора от НПО.

Приоритет 2.4. Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на младите хора. Превенция на 
рисковото поведение сред децата и младите хора.

Специфична цел 2.7. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора.

Специфична цел 2.6. Разширяване и улесняване на достъпа на гражданите до изкуство и култура.
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308 П.2.159 Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и 
студенти с изявени дарби ДБж Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

309 П.2.160 Реализиране на информационни кампании. Развиване на капацитета на 
Младежки информационно консултантски център ОБж, ДБж Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

310 П.2.161

Реконструкция, преустройство, оборудване и обзавеждане с надграждане 
на 2 етажа и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на 
Младежки дом, бул. „Цар Освободител” 27  за развитие на детски и 
младежки дейности - ЗВ II

ОПРР; 
ОПНОИР x Дирекция ОМДС 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

311 П.2.162 Построяване на мултифункционална сграда за нуждите на Общински 
детски комплекс-Варна ОБж и ПЧП

Общински детски 
комплекс,

Дирекция ОМДС
2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

312 П.2.163
Изграждане на база за практическо обучение; спортни игрища; пристан  с 
две кейови места; закрит хангар за лодките - Варненска морска гимназия 
"Св. Николай Чудотворец"

ДБж, ЕФ Район "Аспарухово" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

313 П.2.164 Реконструкция на зимно помещение за животни в спасителен център за 
животни ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

314 П.2.165 Текущ ремонт на административна сграда и прилежащата стопанска 
сграда ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

315 П.2.166 Изграждане на търговски обекти за отдаване под наем, предлагащи храна 
за животни, аксесоари и забавления за деца  ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2017 - Не е отчетено изпълнение.

316 П.2.167 Обезпечаване придобиването на нови видове екзотични животни за 
Зоопарк-Варна  ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

317 П.2.168 Изграждане на нови атракциони/Проект „Малка Варна“ ОБж,  ЕФ Район "Аспарухово" 2015-2016 - Не е отчетено изпълнение.

318 П.2.169 Ремонт сектор тревопасни и разширяване на клетки за хищници ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

319 П.2.170 Преустройство на ДНФ в младежки център ОБж,  ЕФ Дирекция ОМДС 2016-2017 - Не е отчетено изпълнение.

320 П.2.171
Изграждане на покрит басейн с олекотена кострукция и площадки за игра 
с ударо-поглъщаща настилка - дворното пространство на ЦДГ "Морски 
свят"

ОБж,  ЕФ Район "Аспарухово" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

321 П.2.172 Изграждане на помещение за зърнени храни и фураж ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2017 23 868 лв. През 2014 г. е направен контейнер за съхранение на зърно.

322 П.2.173 Нова захранваща ел. инсталация за алейно осветление, нови ел. табла и 
нова инсталация в секторите ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2018 - Не е отчетено изпълнение.
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323 П.2.174 Подмяна на водопровод и канализация ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2018 - Не е отчетено изпълнение.

324 П.2.175 Подобряване на инфраструктурата чрез асфалтиране на алеите, цялостно 
озеленяване и модернизиране на детския кът ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2018 - Не е отчетено изпълнение.

325 П.2.176 Изграждане на ветеринарна амбулатория ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2020 - Не е отчетено изпълнение.

326 П.2.177 Изграждане на хотел за домашни любимци  ЕСФ/МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

327 П.2.178 Детски образователен център ОБж, ЕФ Дирекция ОМДС 2020 - Не е отчетено изпълнение.

3 006 316.00 лв. 93 668 108.00 лв. 3 006 316.00 лв.

328 П.2.179 Адаптиране на хората с увреждания  към спортния живот на гр. Варна и 
създаване на подходящи и достъпни условия за спорт - Програма "Спорт" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 24 800 лв. Проведени са 10 спортни прояви с участието на 9 спортни клуба  /3 от които с 

международно участие/, в които са участвали 400 човека.

329 П.2.180 Взаимодействие и членство на Общината в туристически сдружения и в 
съответната организация за управление на туристическия продукт

ОБж,  ЕФ или 
др. Дирекция "Туризъм" 2014-2020 0 Ежемесечно е провеждан Обществен съвет по туризъм, съвместно с 

представители на туристическия бранш.

330 П.2.181

Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс Младост - 
детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, 
площадка за волейбол;  Изграждане, оборудване и обзавеждане на 
„Европейски младежки център” (ЕМЦ) - ЗВ I

ОБж,  ОПРР х Дирекция ОМДС 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

331 П.2.182 Изграждане и функциониране  на туристически информационни центрове 
и  организация на информационното обслужване на туристите 

ОБж,  ЕФ или 
др. Дирекция "Туризъм" 2014-2020 3 бр. Целогодишно функционира 1 ТИЦ, а през активния туристически сезон се 

разкриват още 2 ТИЦ в КК "Св. Св. Константин и Елена" и на летище "Варна".

332 П.2.183 Изграждане на силен и разпознаваем брандинг на град Варна ОБж,  ЕФ Дирекция "Туризъм" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

333 П.2.184 Насърчаване и подпомагане на студентски и работнически спорт - 
Програма "Спорт" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 21 500 лв.

Чрез програма "Спорт" през отчетния период са организирани редица прояви, 
които целят включване на гражданското общество с подобряване на качеството 
на живот и осмисляне на свободното време. Проведени са 5 спортни прояви, 
съвместно със 7 институции.

334 П.2.185

Организиране на общински туристически прояви с цел създаване на 
трайни и полезни навици на варненската общественост за общуване с 
природата, повишаване на екологичната култура и опазване на околната 
среда - Програма "Социален туризъм"

ОБж Дирекция ОМДС 2016-2020 1 500 лв.

Чрез програма "Социален туризъм" се  цели създаване на трайни и полезни 
навици на варненската общественост за общуване с природата, повишаване на 
екологичната култура и опазване на околната среда. В програмата са обхванати 
1700 души в общо 17 прояви, проведени съвместно с 6 туристически 
дружества. 

335 П.2.186
Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 
които допринасят за развитието на туризма - Черноморски туристически 
форум

ОБж,  ЕФ или 
др.

Дирекция 
"Туризъм"; ВТК 2014-2020 9 750 лв.

Проведен е Седми Черноморски туристически форум "Историко-
археологическият туризъм - наследство с перспектива". Участници във форума 
са 84 човека, от 26 общини от страната.

Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и  повишаване на физическата култура на населението.
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336 П.2.187

Повишаване на информираността и популяризирането на културния и 
туристически сектор във Варна и региона. Създаване и обслужване на 
единен комунакационен канал - платформа. който да събира и предлага 
информация на принципа "Visit Varna" в интернет. чрез който Варна да 
бъде откриваема атрактивна културно-туриситческа дестинация

ПЧП

Дирекция 
"Туризъм",

КДР 2014-2020 10 320 лв.

Създаден е и се обслужва  единен комунакационен канал - платформа, който 
събира и предлага информация на принципа "Visit Varna" в интернет, чрез 
който Варна да бъде откриваема атрактивна културно-туриситческа 
дестинация. Сайтът "Visit Varna" предвижда повишаване на информираността и 
популяризирането на културния и туристически сектор във Варна и региона. 

337 П.2.188
Подпомагане на спортните клубове с цел подобряване на спортната 
подготовка на състезателите за постигане на високи резултати - Програма 
"Спорт"

ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 400 000 лв.

Средствата за подпомагане на спортните клубове се разпределят съгласно 
Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на база на спортни 
резултати и обхват. През годината са подпомогнати 65 спортни клуба /с обхват 
750 спортисти/ за участие в ДП и МП, закупена е екипировка и спортни 
пособия.

338 П.2.189 Подпомагане развитието на спорта за ветерани - Програма "Спорт" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 32 000 лв.

Програмата цели социална ангажираност на третата възраст, подобряване 
качеството на живот и предаване на спортните традиции на младите спортисти. 
Проведени са 12 спортни прояви по 7 вида спорт, 4 от които са с международно 
участие. Обхванати са 700 ветерани.

339 П.2.190 Развиване на ученическия спорт и подобряване на физическата активност 
при подрастващите - Програма "Спорт" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 74 764 лв.

Чрез програмата се увеличава броя на децата в заниманията със спорт, откриват 
се спортни таланти и се осмисля свободното им време. Проведени са 30 
спортни прояви съвместно с всички училища от град Варна, РИО, БАСУ и др. 
спортни организации. Обхванати са 7 500 деца и ученици.

340 П.2.191 Реклама на туристическия продукт на Община Варна, включително 
участие на туристически борси и изложения

ОБж,  ЕФ или 
др. Дирекция "Туризъм" 2014-2020 104 141 лв. Участие в 16 международни и национални туристически борси, на които Варна 

се рекламира като атрактивна дестинация. 

341 П.2.192 Стимулиране на варненски спортисти завоювали значими международни 
отличия и награди - Програма "Спорт" ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 50 734 лв. Наградени са 27 спортиста и 3 спортни организации  за постигнати високи 

резултати.

342 П.2.193
Създаване на условия, подпомагане и насърчаване  дейността на 
спортните клубове, чрез участието им в градски, национални и 
международни прояви - Програма "Спорт"

ОБж Дирекция ОМДС 2014-2020 148 234 лв.
Програмата цели издигане авторитета на Варна и запазване на спортните 
традиции, както и привличане на по-голям брой туристи. За реализацията на 
тази цел са обхванати 3800 човека и са проведени 28 спортни прояви.

343 П.2.194
 Реконструция и разширение на Двореца на културата и спорта – Варна за 
превръщането му в мултифункционален спортен, културен и конгресен 
комплекс

ОБж,  ОПРР х Дирекция ИИБ
ОП ИП 2014-2017 1 502 143 лв.

През отчетния период е започната реконструкция и основен ремонт на зала 
„Конгресна“ ДКС. Дейностите по реконструкция и разширението на залата 
продължават и през следващата година. Финансирането е осъществено, чрез 
държавния и общинския бюджет.

344 П.2.195 Играждане на нов закрит басейн - "Зона с преобладаващ социален 
характер"  от ИПГВР ОБж,  ОПРР х ОП "Спорт Варна" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

345 П.2.196 Реконструкция на конюшня "Юг", конюшня "Север" и Модерен петобой 
на Конна база "Виница" ОБж ОП "Спорт Варна" 2014-2016 - Не е отчетено изпълнение.

346 П.2.197 Конкурс за изработване на двуезични указателни табели и карти ОБж Дирекция "Туризъм" 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

347 П.2.198 Доизграждане и оборудване  на  спортна  площадка  на  територията  на 
Кметство Звездица ОБж Кметство Звездица 2014 - Не е отчетено изпълнение.

348 П.2.199 Основен ремонт на двата тренировъчни плаца-пясъчен и тревен на Конна 
база "Виница" ОБж ОП "Спорт Варна" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

349 П.2.200
ОСРК "Младост", ОСК "Морска градина", Спортна и детска зона "Чайка", 
Гребна база "Сия Нейкова", ОСК "Аспарухово" и Технически университет 
- да бъдат достъпни за хора с увреждания

ЕФ, ОБж ОП "Спорт Варна" 2014 - Не е отчетено изпълнение.
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350 П.2.201 Изграждане на външен санитарен възел  на обект Детски кът към  ОСРК 
Младост ЕФ, ОБж ОП "Спорт Варна" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

351 П.2.202 Изграждане на два тенис корта в "Младост" ОБж, ОПРР х ОП "Спорт Варна" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

352 П.2.203
Модернизация на открити плувни басейни на входа на Морска гара - 
закриване на басейна и изграждане на козирка на трибуните, изграждане 
на басейн за водолазно обучение

ОБж, ОПРР х ОП "Спорт Варна" 2015-2017 626 430 лв.

През отчетния период е променен инвестиционния проект на плувен комплекс 
"Примотски". Изплатен е хонорар на изпълнителите в размер на 2000 лв. 
Изпълнени са СМР в покрития тренировъчен комплекс, в т.ч. ел.инсталация, 
отопление, вентилация и климатизация, направени са мазилки, шпакловки, 
настилки, топлосъхранение, дограма, водопровод и канализация, газификация и 
др. В отчетените средства са включени и разходите за строителен надзор и 
технически паспорт на комплекса.

353 П.2.204 Изграждане на отрито голф игрище в кв. "Виница" ОБж,  ЕФ Район "Приморски" 2015-2016 - Не е отчетено изпълнение.

354 П.2.205 Изграждане на игрище за плажен волейбол с трибуни за 500 души ОБж ОП "Спорт Варна" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

355 П.2.206 Проектиране и изграждане на затревено футболно игрище - 6700 кв.м. с 
пейки за зрителите

ОБж, ЕФ, 
МФИ Кметство Каменар 2015 - Не е отчетено изпълнение.

356 П.2.207 Зала за хандбал (мултифункционална /комбинирана за повече спортове) – 
ново изграждане (бул. "Христо Смирненски" №1) ОБж, ОПРР х (Р) ОП "Спорт Варна" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

357 П.2.208 Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове в район Аспарухово - 
"Зона с публични функции, с висока обществена значимост"  от ИПГВР ОБж, ОПРР х

Район 
"Аспарухово",  ОП 

"Спорт Варна"
2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

358 П.2.209 Надстрояване на Втори етаж на СК "Простор" със зали за хранене и 
хотелска част ОБж ОП "Спорт Варна" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

359 П.2.210 Разширяване на Ледена пързалка към ОСРК "Младост" ОБж,  ЕФ ОП "Спорт Варна" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

360 П.2.211 Реконструкция и модернизация на плувен комплекс в "Младост" ОБж ОП "Спорт Варна" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

361 П.2.212 Реконструкция на стадион в район "Вл. Варненчик", включително 
изграждане на спортна зала и закрит басейн ОБж, ОПРР х

 Район "Вл. 
Варненчик"; ОП 
"Спорт Варна"

2017-2020 - Не е отчетено изпълнение.

362 П.2.213

Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих  съобразен със 
специфичните нужди на хора с уврежданияюжно от бл.65 и северно от 
ул.”Блян”, Възраждане III м.р. / прибл. 14 500кв.м - РЗП 26 100 кв.м или 4 
500кв.м. - РЗП 8 100кв.м. (макс.)

ОБж, ОПРР х Район "Младост"; 
ОП "Спорт Варна" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

363 П.2.214 Изграждане на басейн за водолазно обучение в район Одесос ОБж, ОПРР х Район "Одесос"; ОП 
"Спорт Варна" 2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.

364 П.2.215 Изграждане на спортни игрища в район Аспарухово ОБж, ОПРР х
Район 

"Аспарухово"; ОП 
"Спорт Варна"

2015-2018 - Не е отчетено изпълнение.
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365 П.2.216 Изграждане на  балонна покривна конструкция на тенис корт  в ОСК 
"Морска градина" ОБж,  ЕФ ОП "Спорт Варна" 2017 - Не е отчетено изпълнение.

366 П.2.217 Изграждане на балонна покривна конструкция на две футболни игрища в 
ОСРК "Мласдост" ОБж,  ЕФ ОП "Спорт Варна" 2017 - Не е отчетено изпълнение.

367 П.2.218 Изграждане на закрит тенис корт с трибуни ОБж ОП "Спорт Варна" 2017 - Не е отчетено изпълнение.

368 П.2.219 Изграждане на модерни футболни игрища с лекоатлетически писти във 
всички райони на града ОБж ОП "Спорт Варна" 2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

369 П.2.220 Многофункционални спортни зали в шесте района на гр. Варна ОБж

ОП "Спорт Варна"; 
Ракон "Младост"; 
"Вл. Варненчик", 

"Аспарухово", 
"Приморски", 

"Одесос"

2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

370 П.2.221 Изграждане на изкуствена ски писта в местност "Боровец", кв. 
"Аспарухово" ОБж ОП "Спорт Варна", 

Район "Аспарухово" 2018-2019 - Не е отчетено изпълнение.

371 П.2.222 Изграждане на  балонна покривна конструкция на две футболни игрища в 
ОСК "Аспарухово" ОБж,  ЕФ ОП "Спорт Варна", 

Район "Аспарухово" 2018 - Не е отчетено изпълнение.

372 П.2.223 Изграждане на подводно осветление и водни ефекти на басейн "Алекси 
Алексиев" ПК "Приморски" ОБж ОП "Спорт Варна", 

Район Одесос 2018 - Не е отчетено изпълнение.

3 742 000.00 лв. 328 773.00 лв.

373 П.2.224 Градски превантивен клуб (ученици и студенти) ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 15 000 лв.

В клубовете за постоянна извънкласна организирана форма за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора се работи по метода „връстници 
обучават връстници”. Градският превантивен клуб включва 85 ученици и 
студенти.
През 2014 са проведени 13 общински превантивни кампании и  18 обучителни 
сесии сред ученици в областта  промоция на здравословен живот.

374 П.2.225
Дейности за реинтеграция на лица настанени в Православен център за 
духовно обгрижване на наркозависими "Св. Боян Енравота" към 
Варненска и Великопреславска Св. Митрополия

ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 20 000 лв.

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество 
между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна, чрез 
ежегодно сключван договор между Общината и сдружение „Отвори очи”. 
В периода м.юли – м.ноември 2014 г. са обхванати 10 човека. Проведени са: 
групова и индивидуална психосоциална работа - 1100 часа; трудова терапия – 
4500 часа; мотивиране за започване на лечение-100 часа; подкрепа за 
ресоциализация – 300 часа; участие в богослужение – 115 часа; обучение по 
иконопис – 350 часа.

Специфична цел 2.9. Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора на града.
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375 П.2.226

Дейности по обезпечаване на организациите, институциите,  медиите и 
общността с обективна, надеждна и сравнима информация по отношение 
на наркотиците, наркоманиите и техните последици, чрез събиране, анализ 
и разпространение на количествени и качествени данни

ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Изследванията се осъществяват в партньорство с Националния фокусен център 
по наркотици и наркомании, Център за социални изследвания към ИУ – Варна, 
здравни заведения (УМБАЛ „Св. Марина”, ВМА ББАЛ – Варна, ЦСМП-Варна), 
НПО.

376 П.2.227 Изграждане на превантивно-инфорационни центрове в район 
"Аспарухово" и "Одесос" ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

377 П.2.228 Обучения на специалисти  и доброволци ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 30 000 лв.

Общ брой проведени обучения  - 29. Обхванати са 528 души - учители, 
педагогически съветници, училищни психолози, училищни лекари и училищни 
медицински сестри, социални работници, обществени възпитатели, полицейски 
служители на длъжност „Младши авто-контрольор” и инспекторски състав,  
работещ по линия на „Пътен контрол” и представители на неправителствени 
организации. 

378 П.2.229 Осъществяване на Програма за финансиране на проекти на НПО за обща 
превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 56 880 лв.

Програмата се осъществява в съответствие с изискванията на Наредба за 
условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени 
организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора. 
През 2014 г. са финансирани 12 проекта.

379 П.2.230 Превенция на противообществени прояви на малолетните и 
непълнолетните ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Реализирана е училищно базирана програма за превенция на 
противообществените прояви на деца от 1-4 клас.  Дейностите по програмата 
включват интерактивно обучение, повишаващо разбирането на негативните 
аспекти на агресията в ранна училищна възраст и предоставяне на информация 
и тренинг на лица от обкръжението на децата (училищен персонал и 
семейство).  Обхванати лица -  1450 деца и 430 учители и родители.

380 П.2.231 Изграждане  и доразвиване на училищни клубове за превенция ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 20 000 лв.

В училищните клубове се осъществява постоянна извънкласна организирана 
форма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора по метода 
„връстници обучават връстници”. В Училищните превантивни клубове през 
2014 г. са обхванати 341 ученици - доброволци, коти обучават свои връсници; 
проведени  са 239 обучителни сесии; обучени са около 7 000 ученици.

381 П.2.232 Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи с 
фокус към ромското малцинство в България ЕФ, ОБж

Дирекция 
"Превенции",
Сдружение 
"Съучастие"

2014-2020 5 700 лв.
През 2014 г. са обхванати 581 младежи (12-25 г.) с рисково поведение; 22 
семейства в риск от трафик/ ретрафик; работено е с 100 жени за повишаване на 
тяхното сексуално и репродуктивно здраве.

382 П.2.233 Провеждане на общоградски кампании за превенция ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 25 000 лв.

През отчетния период са проведени следните информационни кампании: 
Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация; - „Не шофирай ако 
си пил!”; „Лято без риск”. 
В информационните кампании са обхванати: 1600 ученици от 9-11 клас; над 3 
000 абитуриенти; над 6 000  млади хора.
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383 П.2.234 Провеждане на училищни кампании за превенция ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Проведени са следните училищни кампании:
- Седмица посветена на „4 февруари - Международен ден за безопасен 
интернет"; Седмица посветена на „18 май - Международния ден за 
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН"; Седмица посветена на "4 юни – 
Световен ден в защита на децата, жертви на агресия"; Седмица посветена на „26 
юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”; 
Седмица посветена на „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на 
хора”; Седмица посветена на „1 декември – Световен ден за борба със СПИН“.
В рамките на училищните кампании са обхванати близо 4200 ученици на 
възраст между 14-18 год.

384 П.2.235 Програма за диагностика и психо-социална работа с деца с проблемно 
поведение ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програмата се осъществява в центровете за социална превенция към дирекция 
„Превенции” от мултидисциплинарен екип (детски психиатър, психолози, 
педагози, юристи). През 2014 г. в програмата са обхванати 45 деца и техните 
родители, проведени са 186 консултации с деца  и 117 консултации с родители.

385 П.2.236
Програма за изграждане и позитивиране на адекватни социални умения у 
пълнолетни правонарушители с наложено ефективно наказание в затвор 
Варна

ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 5 000 лв.

Дейностите по Програмата  се осъществяват от Сдружение "Алтруист" с 
акредитация за достъп до пенетенциарната система за 2014 г., издадена  от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на 
правосъдието. През 2014 г. са обхванати 17 затворници от затворническо 
общежитие „Разделна”.

386 П.2.237 Програма за кризисна интервенция и превенция на самоубийствата при 
млади хора ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програмата се осъществява от Сдружение „Суицидопревенция” за четвърта  
поредна година. Финансирането се извършва чрез ежегодно сключван договор 
между Общината и сдружението. От м.май до м.декември са консултирани 92 
човека, направили опит за самоубийство, 23 родители и близки. 

387 П.2.238 Програма за мобилна работа в ромска общност на младежи в риск ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програма за ваксиниране срещу хепатит Б, предназначена за пълнолетни лица 
от ромски произход с рисково поведение свързано с наркотици и/или сексуална 
експлоатация. Програмата се осъществява от Сдружение „Съучастие”, като 
финансирането се извършва чрез ежегодно сключван договор между Общината 
и сдружението.
В рамките на Програмата са селектирани 150 човека с рисково поведение, от 
които 50 човека са идентифицирани като най-високо рискови. Те са 
ваксинирани за Хепатит Б, съгласно медицинския стандарт.

388 П.2.239 Програма за превенция на детското рисково поведение породено от 
уязвимост на семейството и/или средата ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програмата се осъществява в Превантивен център Младост към дирекция 
„Превенции” от мултидисциплинарен екип (психиатър, клинични психолози, 
социални медиатори, арттерапевт и други).  
В програмата са обхванати 82 родители и 56 деца и младежи. Извършени са  
488 часа  консултации с деца и младежи, 336 часа консултации с родители, 280 
часа фамилно консултиране, 82 часа групово консултиране. 

Приложение № 1 35 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година



Реално изпълнение 
за 2014 г.

Стойност в 
лв./ бр.

Планиран период на 
проекта/

дейността
Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейностиВключен в 

ИПГВР
Референ-
тен номер Наименование Източник на 

финансиране
Отговорна 

организация
№ по 
ред

389 П.2.240 Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална 
употреба на наркотични вещества ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програмата се осъществява в Превантивен център Младост към дирекция 
„Превенции” от мултидисциплинарен екип. Същата е разработена в 
съответствие с Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г. и с 
Европейските стандарти за качество в областта на превенция на наркоманиите.
През 2014 г. са обхванати 44 родители и 39 младежи. Проведени са 
консултации -  390 часа с младежи и 238  ч. с родители, 100 часа фамилно 
консултиране. Разработен е и е апробиран  механизъм за идентификация, 
оценка на риска, насочване и ранни превантивни намеси.

390 П.2.241 Реконструкция и модернизация на превантивно-информационни центрове 
в район Младост, Чайка, Владиславово, Приморски ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014-2020 51 193 лв.

През отчетния период са направени ремонти на следните центрове: 
Информационно-обучителен център "Чайка"; ЦСП "Приморски"; ЦСП 
"Вл.Варненчик"; Превантивен център "Младост". В центровете са Обхванати 
581 младежи (12-25 г.) с рисково поведение; 22 семейства, при които 
съществува риск от трафик или ретрафик; работа с 100 жени за повишаване на 
тяхното сексуално и репродуктивно здраве.
Частично е ремонтирана и обновена база на ПИЦ и ЦСП. 

391 П.2.242 Студентска служба за психологично консултиране и психотерапия ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 10 000 лв.

Програмата се осъществява от Сдружение „Дружество по позитивна 
психотерапия в България” за четвърта  поредна година. Финансирането се 
извършва чрез ежегодно сключван договор между Общината и сдружението. 
От м.май до м.декември  са обхванати  45 лица, проведени са 325 бр. 
психотерапевтични срещи; реализирани са 12 часа обучения на студенти - 
доброволци; проведени са 109 бр. супервизии.

392 П.2.243 Училищна програма за превенция на трафика на хора ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 5 000 лв.

Програмата е предназначена за ученици от 8 до 12 клас. Дейностите включват 
интерактивно обучение за повишаване на информираността на учениците за 
престъплението „трафик на хора“ и развиване на умения за разпознаване и 
избягване на рисковите ситуации, свързани с въвличане в трафик и последваща 
екслоатация. 

393 П.2.244 Училищна програма за превенция на употребата на наркотични вещества ОБж Дирекция 
"Превенции" 2014-2020 5 000 лв.

Програмата е предназначена за ученици от 8 до 12 клас.  Дейностите включват 
предоставяне на информация, тренинг на социални и жизнени умения и 
промоция на здравословен  начин на живот. В програмата са обхванати 3 441 
ученика от 8 училища и 1350 ученика от 9 училища.

394 П.2.245 Програма за превенция на ХИВ/СПИН сред високорискови групи ОБж Дирекция 
"Превенции" 2015-2020 0 лв.

Дейностите по програмата се изпълняват в съответствие с Националната 
програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и с „Общинската стратегия за 
превенция на ХИВ/СПИН и СПИ – Варна 2009-2014 г.”.  Партньори по 
програмата са Консултативен съвет по ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, 
организации – изпълнители на дейностите по компоненти 4,5,6 от 
Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на МЗ и 
Глобълфонд. Изследваните лица за ХИВ по време на Лятна АНТИСПИН 
кампания са 954 души, за които няма установен положителен резултат. 
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900 000.00 лв. 0.00 лв.

395 П.2.246 Въвеждане на електронни услуги за бизнеса и гражданите, Електронен 
обмен на документи с държавни институции. ОБж, ЕФ Дирекция ИАО 2014-2020

11 ел. услуги/
1 500 бр. обменени 

документи 

Обменени са документи по електронен път  с Агенция "Социално подпомагане" 
Варна и УМБАЛ "Света Марина"

396 П.2.247

Заявено участие в проект свързан с електронни средства за гражданско 
участие и електронна демокрация. Проекта е на Област Умбрия и цели да 
стимулира гражданите и да ги обучи да използват съвременни електронни 
средства. Предстои разглеждане пред програмата Европа за Гражданите

ЕФ Дирекция ИАО 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

397 П.2.248
Въвеждане на нови информационни технологии за административното 
обслужване на населението и бизнеса. Изграждане и функциониране на 
районен информационен център   

ОПАК Район "Приморски" 2016 0 През 2014 г. е стартирана процедура по ЗОП. Очаква се договорът за 
цифровизация  да бъде сключен началото на 2015 година.

9 655 000.00 лв. 26 621.00 лв.

398 П.2.249 Осигуряване на достъп за ползване на Географска информационна 
система, чрез договаряне с ТПО ОБж Район "Одесос" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

399 П.2.250 Охрана на общински обекти ОБж ОП "Охрана" 2014-2020 - Не е подадена информация.

400 П.2.251

Поддържане и подобряване на квалификацията и компетентностите на 
служителите от общинската администрация, чрез участие в 
специализирани обучения, организирани от различни организации и 
институции 

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 169 бр.

Проведените обучения са в областите: Правни аспекти на адм. дейност; 
Управленски умения; УЧР; Финансово и стопанско управление; Компютърни 
умения; Управление на проекти; Електронно управление; Регионално и местно 
развитие; ООС; Защита на класифицирана информация, както и тясно 
специализирани обучения. В обученията организирани от ИПАса включени 89 
служители, а 
80 служители са участвали в обучения организирани от други организации и 
институции.

401 П.2.252 Разработване на годишен план за задължително и специализирано 
обучение към Института по публична администрация ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 16 300 лв.

Годишният план за задължително и специализирано обучение се изготвя на 
базата на личните планове на служителите в началото на всяка година и се 
утвърждава от Секретаря на ОВ.
В разработения план за 2014 г. са включени обучения на стойност 21 220 лв. 
Неусвоените средства са в размер на 4 920 лв.

402 П.2.253 Системни обучения от специализирани институции на служителите в 
районната администрация ДБж Район "Приморски" 2014-2020 - Не е отчетено изпълнение.

403 П.2.254 Създаване на електронен архив за регистрите по гражданско състояние в 
Община Варна за ползване от р-н "Одесос" ОБж Район "Одесос",

Дирекция ИАО 2014-2018 0 През отчетната година е стартирала процедура по ЗОП.

404 П.2.255
Намаляване на административната тежест, чрез премахването на 
остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за предоставяне на 
информация

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2016 0

Извършена е актуализация на технологичните карти и образците на заявленията 
с цел намаляване на административната тежест, чрез премахването на 
остарелите, излишните или повтарящи се изисквания за предоставяне на 
информация

405 П.2.256 Ремонт на административна сграда; сграда Кметство в с. Каменар ОБж Кметство Каменар 2014-2015 - Не е отчетено изпълнение.

Приоритет 2.5. Развитие на гражданското общество и подобряване на институционалната среда за по-висока ефективност на 
публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 2.10. Подобряване на институционалната среда чрез предоставяне на достъпни електронни услуги.

Специфична цел 2.11. Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското общество.
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406 П.2.257 Преглед, оценка, формулиране и провеждане на промени в организацията 
на услугите в съответствие с европейските стандарти ОБж Район "Приморски" 2014/2016/2018/2020 - Не е отчетено изпълнение.

407 П.2.258 Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да 
отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики ОБж, ЕФ Дирекция УЧРАУ 2014/2017 С Решение № 1496-18/30/28,29.04.2014г. на ОбС-Варна е увеличена 

числеността на общинската администрация с 1 щ. бр. за Заместник кмет.

408 П.2.259 Закупуване на 7-местен микробус ОБж Район "Одесос" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

409 П.2.260 Изграждане на видеонаблюдение в центъра за обслужване на клиенти на 
партерен етаж в административната сграда на р-н "Одесос" ОБж Район "Одесос" 2014 - Не е отчетено изпълнение.

410 П.2.261

Актуализиране на технологичните карти и образците на заявления за 
извършваните административни услуги. Периодично актуализиране на 
всички информационни материали, публикувани на интернет сайта на 
Община Варна и в Каталога за административни услуги

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 0
Технологичните карти, образците на заявленията и всички информационни 
материали, касаещи административните услуги   се актуализират периодично в 
съответствие с нормативната уредба.

411 П.2.262 Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес-
услуги ОБж Дирекция  ИАО 2015-2017 10 320 лв.

Изработен е официален туристически гайд на Община Варна, разработен на 5 
езика, с актуална информация за събитията и забележителностите на Варна - 
Мобилно интернет приложение „Smart guide”  www.visit.varna.bg 

412 П.2.263
Подобряване качеството на административното обслужване на принципа 
на "Едно гише". Създаване на условия за обслужване на хора в 
неравностойно положение и чуждестранни граждани

ОПАК Район "Приморски" 2015 - Не е отчетено изпълнение.

413 П.2.264
Въвеждане на комплексно административно обслужване след 
утвърждаването на национално нива на базисен модел за интегриране на 
услуги, предоставяни от различни администрации

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 0

Със Заповед №4478/26.11.2014г. на Кмета на Община Варна е сформиран 
работен екип със задача да извърши преглед и актуализация на всички 
вътрешно-нормативни документи и технологични карти на процесите, касаещи 
административното обслужване  в Община Варна и районните администрации и 
да създаде и представи концепция за внедряване и прилагане на Комплексното 
административно обслужване.

414 П.2.265

Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по 
предоставяне на услуги - извършване на постоянен преглед на 
съществуващите процедури по предоставяне на услуги; установяване на 
действащ механизъм за диалог между администрацията и потребителите 
на тези услуги.

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 0

Извършен е преглед на документите, които се изискват при заявяване на 
административните услуги, установени са тези, които могат да се набавят по 
службен път и поетапно се актуализират технологичните карти и образците на 
заявления.

415 П.2.266
Оптимизиране на процесите по приемане и обработване на документи и 
информация, с цел предоставяне на по-качествени административни 
услуги

ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 0
Спазват се нормативно установените стандарти за качество и сроковете за 
предоставяне на административните услуги. Поетапно се електронизират 
области на документооборота в общинската администрация

416 П.2.267 Проектиране и изграждане на административна  сграда за Кметство 
Тополи, с. Тополи ОБж Кметство Тополи 2016-2017 - Не е отчетено изпълнение.

417 П.2.268 Реализиране на инициативи за стимулиране и навлизане на млади 
специалисти в администрацията ОБж Дирекция УЧРАУ 2014-2020 1

Сключен е договор между Община Варна и Агенция по заетостта чрез 
Дирекция "Бюро по труда" – Варна по програма "Старт на кариерата" 2013. По 
програмата са наети 14 лица, като 13 от тях са преминали 9-месечна програма 
през 2014 г. След края на програмата са наети 4 души на постоянен трудов 
договор.
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1 590 666 083 лв. 64 790 181 лв.

74 512 000.00 лв. 97 000.00 лв.

418 П.3.1 Доизграждане и модернизация на научноизследователската база за морски 
научни изследвания ЕФ, ДБж

"Институт по хидро- 
и аеродинамика - 

БАН"; ВВМУ
2014-2017 97 000

ЦХАД - Варна
- Обновление на задвижването на буксировъчната количка на плитководния 
басейн за провеждане на изпитания на морски и речни кораби и състави на 
плитководие;  
- Ремонт и цялостно обновяване на конферентна зала на Центъра за провеждане 
на научни и образователни форуми (смяна на подова дограма, отоплителна 
система, обзавеждане);
- Инсталиране на нов задвижващ механизъм на системата за генериране на 
изкуствено вълнение в маневрено-мореходния басейн на ЦХА за провеждане на 
моделни хидродинамични изпитания на кораби и платформи.
Реализираните дейности са на обща стойност 97 000 лв., финансирани 
със собствени средства. 

419 П.3.2 Изграждане на високотехнологичен парк
ЕФ, ОБж, 

ДБж, частен 
сектор

x
Община Варна, 

НПО, институти, 
БАН, частен сектор

2018-2020 - Не е отчетено изпълнение.

475 369 558.00 лв. 5 711 620.00 лв.

420 П.3.3

Реконструкция  на ул.”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.”Първи 
май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков” Варна ЕООД 
и улица към СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, с 
изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега Канал 
„море-езеро”, изграждане на детски площадки. зони за отдих, атракциони, 
спортни площадки и велоалеи на територията на паркоустройствена зона 
за обществено обслужване

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014-2017 - Не е отчетено изпълнение.

421 П.3.4

Основен  ремонт на уличната мрежа по трасето бул.”Приморски”, 
бул.”Цар Освободител”, бул.”Княз Борис I”, в обхват от 
ул.”Ст.Стамболов” до п.в.”Почивка” (бул. „Левски”) и прилежащите му 
съоръжения (подлези) и благоустрояване на ул.„Ал. Стамболийски”, чрез 
обособяване зони за отдих, подмяна улично осветление, обновление на 
ландшафта по пешеходната зона на улицата, велоалеи и др. район 
„Приморски"

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014-2017 - Не е отчетено изпълнение.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИ  МРЕЖИ И ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Приоритет 3.1.: Подобряване на наличната и изграждане на нова научна и технологична инфраструктура на Община Варна.

Специфична цел 3.1.: Укрепване и създаване на иновативна общинска бизнес инфраструктура – Високотехнологичен парк и 
центрове за трансфер на знания и технологии. 

Специфична цел 3.3.: Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в Общината и 
адекватна на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги организация на движението

Приоритет 3.2. Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура на 
Общината, за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и достъпност до обектите за 
публични услуги.
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422 П.3.5

Реконструкция  на ул.”Мадара” в участъка от ул.”Д-р А.Железкова” до 
ул.”Явор” и благоустрояване пространствата в карето между 
бул.”Царевец” – ул.”Караагач” – ул.”Мир” – бул.”В.Левски” – бул.”Осми 
Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, 
спортни площадки, озеленяване, велоалеи и др. на територията на 17 м.р. 
район "Приморски"

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014-2017 - Не е отчетено изпълнение.

423 П.3.6 Реконструкция бул."Ян Хунияди" в участъка от бул."Сливница" до ПВ 
"АМ Хемус"/Комитово Ханче ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

424 П.3.7 Реконструкция на бул."Чаталджа" в участъка от бул."Осми приморски 
полк" до бул."Ген.Колев" ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

425 П.3.8 Реконструкция на бул."Девня" в участъка от бул. "Ат. Москов" до 
бул."Република" ДБж и ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

426 П.3.9 Реконструкция на ул."Вяра" в участъка от бул."Сливница" до бул."Цар 
Освободител" ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

427 П.3.10 Реконструкция на ул."Роза" от бул."Левски" до ул."Хр.Смирненски" и 
напречни улици, благоустрояване ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

428 П.3.11 Реконструкция на ул.”Цар Симеон І” от ул.”Преслав” до ул.”София”, 
гр.Варна ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

429 П.3.12 Пробив на бул."Сливница" от бул."Ян Хунияди" до бул."Ат.Москов", 
включително благоустрояване ОБж Дирекция ИИБ 2015 - 2016 29 696 лв. Изготвяне на технически проект за пробив на бул.“Сливница“ от О.Т.65 от 

бул.“Ян Хунияди“ до бул.“Ат.Москов“ по плана на ОПЗ р-н "Вл. Варненчик". 

430 П.3.13
Реконструкция на ул."Подвис" в участъка от ул."Хр.Смирненски" до 
ул."Битоля", включително основен ремонт на мостово съоръжение на 
бул."Левски"

ОБж Дирекция ИИБ 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

431 П.3.14 Проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовище ул. 
„Народни будители“ и ул. Към IV РПУ и „Пени маркет“ ОБж Дирекция ИИБ 2015 - Не е отчетено изпълнение.

432 П.3.15 Реконструкция на бул. "Ат. Москов" в участъка от Път І-2 до ул."Кольо 
Фичето" ОБж/Бж Дирекция ИИБ 2017 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

433 П.3.16 Реконструкция на ул."Кракра" в участъка от бул."Хр.Ботев" до 
ул."Струга"/бул."Васил Левски" ОБж Дирекция ИИБ 2015 - Не е отчетено изпълнение.

434 П.3.17 Изграждане на ул."Осма" през кв."Бриз" и кв."Св.Никола" до Път VAR 
1083 "Виница" - "Св.Св.Константин и Елена" ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

435 П.3.18 Реконструкция на бул.”Хр.Смирненски” в участъка от ул.”Прилеп”- 
п.в.”Каменар” до бул.”Осми приморски полк” – п.в.”Виница” ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

436 П.3.19 Изграждане на рампи - възел с АМ "Хемус" - качване от бул."Ат. Москов" ДБж/ОБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2016 44 907 лв.
Започнато е изготвянето на технически проект за Пътна автомобилна рампа на 
АМ „Хемус“- качване от бул.“Ат.Москов“ по плана на ПЗ "Метро", р-н 
"Вл.Варненчик". 
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437 П.3.20 Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена в 
новия ОУП на Варна по райони ДБж/ОБж/ЕФ Кметство Тополи 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

438 П.3.21 Рехабилитация и доизграждане на свързващата пътна мрежа по райони ДБж/ОБж/ЕФ Кметство Тополи 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

439 П.3.22 Доизграждане на общинската пътна мрежа ДБж/ОБж/ЕФ Кметство Тополи 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

440 П.3.23  Реконструкция на бул.”Република” в частта от ул.”Никола Симов” до 
ул.”Уста Кольо Фичето” ДБж/ОБж/ЕФ Район "Младост" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

441 П.3.24 Изграждане на улична мрежа в ж.к.”Възраждане” I м.р.,  ж.к.”Евросити” ДБж/ОБж/ЕФ Район "Младост" 2015 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

442 П.3.25 Преасфалтиране на общински  път гр.Варна - с.Звездица с дължина 3 км. ДБж/ОБж/ЕФ Кметство Звездица 2016 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

443 П.3.26 Разширение и основен ремонт на ул.”Акад. Ан.Сахаров”  в частта от 
бул.”Сливница” до бул.”Цар Освободител” ДБж/ОБж/ЕФ Район "Младост"

Дирекция ОПИП 2015 - 2016 684 604 лв.
Извършен е основен ремонт на ул.“Андрей Сахаров“ в т.ч. изготвяне на 
технологичен проект; положени са 6825.71 кв.м. плътен асфалтобетон, 327 м. 
бетонови бордюри и 1898.62 кв.м. тротоари. 

444 П.3.27 Реконструкция на ул.”Акад. И.Курчатов” –  от бул.”Вл.Варненчик” до 
ул.”Орлово гнездо” /има проектна готовност/ ОБж/ДБж/ЕФ Район "Младост" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

445 П.3.28 Реконструкция на ул.”Акад. И.Курчатов” –  от бул.”Вл.Варненчик” до 
ул.”Орлово гнездо” /има проектна готовност/ ОБж/ДБж/ЕФ Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

446 П.3.29

Доизграждане/разширение/основен ремонт на улици в район "Младост"- 
ул.”Блян”,  ул.”Младежка”, ул.”Поп Димитър”, ул.”Хан Кубрат”, 
ул.”Вярност”, ул.”Петко Стайнов”, ул.”Тодор Пенев”, ул.”Кап.Райчо”, 
ул.”Вл.Висоцки” 

ОБж/ДБж/ЕФ Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

447 П.3.30 Основен ремонт и подмяна подземни комуникации на ул.”Иван Церов” ОБж/ДБж/ЕФ Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

448 П.3.31 Реконструкция на кръстовище бул.”Вл.Варненчик” и 
бул."Хр.Смирненски" ОБж/ДБж/ЕФ Район "Младост" 2016 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

449 П.3.32 Основен ремонт на бул.”Трети март” и помощно платно  ДБж Район "Младост"
Дирекция ОПИП 2014 - 2015 4 723 248 лв. Завършена е реконструкцията на бул.“Трети март“ в участъка от бул.“Цар 

Освободител“ до бул.„Ян Хунияди“, включително ВиК, р-н "Младост". 

450 П.3.33 Изграждане на ул.”Евлоги Георгиев” над бул.”Хр. Смирненски” в 
ж.к.”Изгрев” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Младост" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

451 П.3.34 Изграждане на ул.”Подвис” над бул.”Хр. Смирненски” в ж.к.”Изгрев” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Младост" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

452 П.3.35

Изграждане на улици в кв.”Виница” - ул.”Св. Мина”, ул.”Съби Велков”, 
ул.”Добри Христов”, ул.„Св. Йоан Кръстител”, ул.”Св.Екатерина”, 
ул.”Полк.Милко Железов”, ул.”Георги Василев”, ул.”Константин 
Павлов”(над площада), ул.”Антон Прудкин” и ул.”Св.Теодор Стратилат”

ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.
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453 П.3.36 Реконструкция и ремонт на бул.”Ген.Колев” – между бул.”Чаталджа”и 
бул.”Цар Освободител” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

454 П.3.37 Проектиране и изграждане на бул.”Чаталджа” – между бул.”Ген.Колев” и 
бул.”Васил Левски” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

455 П.3.38 Проектиране и изграждане на нова улица северно от бл.26,  27 и 28 на ул. 
„Железни врата” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

456 П.3.39
Реконструкция на ул.”Кирил Шиваров” и благоустрояване в карето между 
ул.”Брегалница”. ул.”Кирил Шиваров” и ул.”Селиолу” (около 
Студентските общежития)

ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

457 П.3.40
Проектиране и изграждане на ул.”Иван Теодоров” - 21-ви м.р. – от 
обръщача до Езикови гимназии до хотел “Брилянс” и до помощна алея на 
бул.”Княз Борис”

ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2016 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

458 П.3.41 Проектиране и изграждане на ул.”Мир” – северно от ул.”Лоза” към 
Хлебозавода ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2018 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

459 П.3.42 Изграждане техническа инфраструктура (пътища. ел.) в жк. "Жълъдови 
хълмове" ЕФ, ДБж, ОБж Район "Вл. 

Варненчик" 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

460 П.3.43

Проектиране и изграждане на улици във Вилна зона „Евксиноград” - 
ул.”15-та” (от ул.”1-ва” до ул.”20-та”); ул."11-та" (включително дъждовна 
канализация); ул."6-та" и стълбище към бул."Княз Борис І"; част от ул.”20-
та”; част от ул.”7-ма”

ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

461 П.3.44 Реконструкция на улица зад Военна болница в ж.к.”Изгрев” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2018 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

462 П.3.45 Реконструкция на основния път за кв.”Виница” – от светофара към 
с.Кичево до кв.”Виница” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2016 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

463 П.3.46 Реконструкция на ул.”Тракия”,  включително тротоари и дъждовна 
канализация ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски"

ОП ИП 2017 - 2018 142 648 лв.

Изпълнен е основен ремонт ул.“Тракия“ в уч. бул.“Цар Освободител“ до 
ул.„Дойран“, р-н "Приморски". 
Положени са  293,1 м. бордюри;,  222.60 кв.м. тротоар, асфалтирани са 673.2 
кв.м. и е направена 24.83 кв.м. маркировка. 

464 П.3.47 Проектиране и изграждане на улици по действащ ЗРП в с.Каменар с обща 
дължина - 2 710 м ЕФ Кметство Каменар 2014 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.
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465 П.3.48 Проучване,обсъждане и създаване на синя зона ЕФ, ОБж ОП "Общ.паркинги 
и синя зона" 2014 - 2020 5 бр.

Във връзка с ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №: C29436rev/EBSF-2013-03-36 
за изготвяне на "Интегриран градски транспорт, Варна – стратегия за 
паркиране и подпомагане на тръжните процедури" са в процес на изготвени 
следните проучвания:
1)      анализ на разликите (gap analysis) на предложената от града стратегия за 
паркиране по улиците въз основа на съществуващи изследвания;
2) подготовка на ревизирана политика за паркиране във Варна, като бъдат взети 
предвид затрудненията в миналото; 
3) подготовка на подробни проектни насоки за системата за паркиране по 
улиците; 
4) подготовка на подробни проектни насоки за системата за заплащане на 
периода на паркиране по улиците; 
5) подготовка на тръжна документация за системата за заплащане на престоя за 
паркиране по улиците, която ще бъде въведена.
Приети са първоначален Доклад и Анализ на настоящето и желаното състояние 
и доклад за напредъка - 2 части.

466 П.3.49 Изграждане на паркинг до сградата на Общинската администрация ОПРР, ОБж х
ОП "Общ.паркинги 

и синя зона", 
Дирекция ИИБ

2014 - 2016 22 617
Паркингът е въведен в експлоатация в края на месец август.2014 г. и разполага 
с 34 паркоместа. Посочените разходи са за автоматичната паркинг система. 
Генерираните приходи през отчетната година са в размер на 27 931 лв.

467 П.3.50 Изграждане на паркинг по ул. "Баба Тонка", 9 м.р. ОПРР, ОБж х
ОП "Общ.паркинги 

и синя зона", 
Дирекция ИИБ

2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

468 П.3.51 Изграждане на подземен гараж за 120 коли - "Зона с публични функции, с 
високо обществено значение" от ИПГВР ОПРР, ОБж х

ОП "Общ.паркинги 
и синя зона", 

Дирекция ИИБ
2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

469 П.3.52 Паркинг на билетен център Градски транспорт, обръщача на Тролей 3, на 
ул. "Бачо Киро" и ул."Русе" ОПРР, ОБж х Дирекция ОСИСД 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

470 П.3.53 Изграждане на паркинг пред Катедралата ОПРР, ОБж х
ОП "Общ.паркинги 

и синя зона", 
Дирекция ИИБ

2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

471 П.3.54 Изграждане на подземен паркинги под Двореца на културата и спорт ОПРР, ОБж х
ОП "Общ.паркинги 

и синя зона", 
Дирекция ИИБ

2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

472 П.3.55 Изграждане на подземен паркинг под бул."Приморски" (от общината) – 
при ФК Варна ОПРР, ОБж х

ОП "Общ.паркинги 
и синя зона", 

Дирекция ИИБ
2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

473 П.3.56 Изграждане на паркинг на бул. "Цар Освободител" и бул. "Осми 
Приморски полк" ОПРР, ОБж х

ОП "Общ.паркинги 
и синя зона", 

Дирекция ИИБ
2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.
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474 П.3.57 Изграждане на паркинг до Морската градина – под трасето на бул. "Княз 
Борис", спирка "Делфинариум" ОПРР, ОБж х

ОП "Общ.паркинги 
и синя зона", 

Дирекция ИИБ
2018 - 2020 0

През отчетния период е отменено разрешението за строеж. Има изготвен 
технически проект и одобрение за кредитиране от „Регионален фонд за градско 
развитие” АД в размер на 1 300 000лв.

475 П.3.58 Изграждане на паркинг до Морската градина – под трасето на бул. "Княз 
Борис", спирка "Акациите" ОПРР, ОБж х

ОП "Общ.паркинги 
и синя зона", 

Дирекция ИИБ
2018 - 2020 0

През отчетния период е отменено разрешението за строеж. Има изготвен 
технически проект и одобрение за кредитиране от „Регионален фонд за градско 
развитие” АД в размер на 1 300 000лв.

476 П.3.59 Оформяне на паркоместа по бул."Първи май" (от към парка)  ОБж
Район 

"Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

477 П.3.60 Изграждане на паркинг до бл.194. ж.к.“Чайка” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

478 П.3.61 Изграждане на паркинг ж.к. “Изгрев” – между пътя за с.Каменар и ул.28-
ма ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2016 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

479 П.3.62 Регулиране на движението при входа за Окръжна болница и ДКЦ чрез 
отваряне на ул.”Брегалница” и реконструкция на паркинг на ул.”Илинден” ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2015 - 2016 - Регулирано е движението при входа за Окръжна болница и ДКЦ , чрез ремонта 

на ул. "Брегалница", който е посочен в допълнителните проекти под номер 51.

480 П.3.63

Изграждане на паркинги в район "Приморски"- на тревна фуга: ул.”  
Железни врата”,  ул.”Арх. Петко Момилов”, ул.”Петър Райчев” , 
ул.”Гладстон” бл.6, ул.”Дойран”- североизточна страна. между пресечките 
й с ул.”К. Шиваров” и ул.”Хр. Морфова”.

ЕФ, ДБж, ОБж Район "Приморски" 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

481 П.3.64 Рехабилитация и доизграждане на инфраструктура - Изграждане 
бордюри/тротоари и пътна настилка за територията на всички кметства ЕФ, ДБж, ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

482 П.3.65 Възлагане на ПУР и ПРЗ; изграждане на улична мрежа в зона ЖМ, 
землище с.Тополи съгласно нов ОУП на Варна ОБж Кметство Тополи 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

483 П.3.66 Основен ремонт и обезопасяване на Аспарухов мост ДБж Дирекция ИИБ 2014 63 900 лв.
Започнато е предпроектно проучване за основен ремонт на „Аспарухов мост за 
Естакадна част заедно с удължението ж.п. надлези и пътни възли към него". 
През отчетния период е изплатен хонорар  в размер на 63 900.00 лв.

484 П.3.67
Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за 
целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за 
насърчаване на инвестициите

ОПРР, ОБж х Община Варна 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

485 П.3.68 Изграждане на подземни и/или етажни паркинги в район "Одесос" ЕФ, ОБж, 
Частен сектор Район "Одесос" 2016 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

372 627 692.00 лв. 44 617 518.00 лв.
Специфична цел 3.4.: Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до 
публични услуги чрез екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)
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486 П.3.69

Разширяване и реконструкция на бул. "Цар Освободител":
Етап 1: Доизграждане за разширяване на платна в участък на бул. Васил 
Левски до ул.Вяра;
Етап 2: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Вяра 
до ул.Ян Хунияди;
Етап 3: Ново изграждане на участък на бул. Цар Освободител от ул. Ян 
Хунияди до възел Летище

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

487 П.3.70 Реконструкция и разширяване на Ул. "Отец Паисий", в участъка бул. "Вл. 
Варненчик"– бул. "Цар Освободител" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

488 П.3.71 Втори мост към Аспарухово - разработване на инвестиционен проект ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

489 П.3.72 Модернизиране на диспечерската програма и Развитие на Системата за 
видео – трафик преброяване ОПРР, ОБж х Дирекция УСКОР, 

ОП ТАСРУД 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

490 П.3.73 Изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на Варна" ОПРР, ОБж Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 26 426 104 лв. През отчетния период са платени доставените в края на 2013 г. 70 автобуса.

491 П.3.74 Участък за изграждане на бул. "Левски" от ул. "Подвис" до ул. "Девня" ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

492 П.3.75 Изграждане на бул. "Варна": първи етап от ул. "Девня" до бул. "Цар 
Освободител" ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

493 П.3.76 Уширение на ул. "Бачо Киро" до ул. "Козлудуй" ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

494 П.3.77 Разширение на ул. "Кракра" ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

495 П.3.78 Уширение ул. "Ал. Рачински" между ул. "Съборни" към  бул. "Сливница" ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

496 П.3.79 Изграждане на нов пътен участък – бул.”Крайезерен”(южно от ж.п.линия 
Варна-София), от Морска гара до бул.”Атанас Москов”- 6 км. ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

497 П.3.80 Изграждане на нова „Автогара – юг”, на бул.”Девня” и 
ул.”Ал.Дякович”(съществ. автоб.обръщач), с РЗП 4000 кв.м. ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

498 П.3.81
Кръстовище бул.”Княз Борис I” и бул. „Цар Освободител” (ВИНС) 
осигуряване на лента за ускорение на завоя от Летния театър към к.к. 
"Златни пясъци"

ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

499 П.3.82
Кръстовище бул.”Осми Приморски полк” – бул”Цар Освободител” – 
осигуряване на още една лента за движение на входа към кръстовището от 
Община Варна към кв."Виница" - разширяване на платното

ЕФ / ОБж х (Р) Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.
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500 П.3.83 Проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в 
градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" (доставка на тролейбуси)

ОПОС, ОБж, 
МФИ

Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 18 191 414 лв. �През отчетния период са доставени и въведени в експлоатация всички 30 

тролейбуса за нуждите на обществения транспорт.

615 552.00 лв. 0.00 лв.

501 П.3.84
Изграждане на велоалея по бул. Приморски – бул. Цар Освободител, бул. 
Княз Борис І – до края на града и изграждане на 5 броя покрити 
велосипедни паркинги по трасето на велоалеята

ОПРР, ОБж x
Дирекция ИИБ, ОП 

Инвестиционна 
политика

2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

502 П.3.85

Изграждане на велоалея, тип вело-платно (от Автогара, ул."Струга", 
ул."Ян Палах", бул."В.Левски") перпендикулярно на 1-вата, за свързване 
на ТУ - Варна, езиковите гимназии, кварталите "Левски" и "Чайка" с 
Автогарата.
Маркиране на отделни участъци от улици като вело-платна в 
следните групи: 1-ва група допълнителни алеи с по-висока 
необходимост от гледна точка на човекопоток и неприспособеност към 
настоящия момент: 1) по бул. "Хр. Смирненски" – от велоалеята до мол 
"Варна"; 2) по бул. "Ян Хунияди", бул. "Република" и бул. "3-ти Март" – 
от околовръстния път до свързването с велоалеята; 3) по ул. "Подвис" и 
ул. "Ген. Георги Попов" и по ул. "Дубровник" от околовръстно шосе до 
алеята по бул. "Левски"; 4) по ул. "Васил Петлешков" от ТУ до алеята по 
бул. "Левски"; 5) по ул.Царевец.
2-ра група - допълнителни алеи, по които има по-малък човекопоток и 
към настоящия момент движението на велосипедисти по тях не е силно 
затруднено: 1) по бул. "Съборни" – от Общината до Катедралата – ул. 
"Цар Симеон" – ЖП Гара; 2) Мол "Двете кули" – ул. "Кап. Райчо"– Пазар; 
3) бул. "Ал. Стамболийски"; 4) ул. "Ген. Колев" – бул. "Цар Освободител" 
– ул. "Пирин"; 5) по най-външната алея на Морска градина (изцяло или 
частично).

ОПРР/ 
ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ, ОП 
"Инвестиционна 

политика"
2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

503 П.3.86
Изграждане към вело-платната на подходяща маркировка на кръстовища с 
отделна лента за завой надясно, пространство за велосипедите пред 
кръстовището (т.н. bike box)

ОПРР/ 
ОБж/ЕФ

Дирекция ИИБ, ОП 
"Инвестиционна 

политика"
2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

504 П.3.87

Създаване възможност за лесен превоз на велосипеди чрез градския 
транспорт (поставянето на стойки в предната част на автобусите) по 
автобусни линии 31,17/17а,2, 409, за мотивиране на гражданите от 
крайните квартали  да използват велосипеди вместо личните си 
автомобили

ОПРР/ 
ОБж/ЕФ

Градски транспорт 
ЕАД 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

505 П.3.88

Изграждане на безплатни велостоянки на често посещавани места във 
Варна – градинката зад театъра, градинката на кино Тракия, Македонски 
дом, Севастопол, ТД на НАП, Централна поща, университети, обществени 
сгради, търговски  и други обекти

ОПРР/ 
ОБж/ДБж/ЕФ ЧРАУЕ 2015 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

112 810 077.00 лв. 7 499.86 лв. 0.006648218

Специфична цел 3.5. Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова 
култура на градска мобилност

Специфична цел 3.6. Подобряване на енергийната ефективност, развитие на енергийните мрежи 
и разширяване използването на ВЕИ според Стратегията за устойчиво енергийно развитие на 
Община Варна 2012 – 2020 г. 
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506 П.3.89 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради на 
територията на целия град - приблизително 8360 многофамилни жилища ЕФ/ ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

507 П.3.90 Изграждане на улично осветление в междублокови пространства в градска 
част ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

508 П.3.91 Изграждане на улично осветление в селата ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

509 П.3.92 Изграждане на улично осветление във вилни зони и селищни образувания ОБж
Дирекция ИИБ, ОП 

"Инвестиционна 
политика"

2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

510 П.3.93 Използване на енергийния потенциал на възобновяеми енергийни 
източници /ВЕИ/ и инсталиране на системи, използващи ВЕИ в сгради

ОПРР, ОБж. 
ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

511 П.3.94 Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност - 60 бр. ОПРР, ОБж. 
ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

512 П.3.95 Подмяна на натриеви лампи с нови енергоспестяващи крушки ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

513 П.3.96 Проектиране и изграждане на празнично улично осветление в с. Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 - Не е отчетено изпълнение.

514 П.3.97 Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на Общинска 
администрация Варна ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

515 П.3.98 Мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район 
”Приморски” ОПРР, ОБж х Район "Приморски" 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

516 П.3.99 Енергийно саниране на Административна сграда на ОДМВР - Варна ОПРР х ОДМВР 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

517 П.3.100 Енергийно саниране на Административна сграда на Второ РПУ - Варна, 
ОДМВР - Варна ОПРР х Второ РПУ - Варна, 

ОДМВР - Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.
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518 П.3.101
Мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, 
картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция 
"Социално подпомагане", ДАЗД 

ОПРР х  РЗОК, РДНСК 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

519 П.3.102
Морска администрация - саниране, изграждане на газова отоплителна 
инсталация, частичн ремонт на покрива, подмяна на съществуващо 
осветление

ОПРР х Морска 
администрация 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

520 П.3.103

Административна сграда на Районен съд Варна (булевард „Вл. 
Варненчик“ № 57) и Съдебно изпълнителна служба при Районен съд 
Варна (ул. "Ангел Кънчов" №16) - обновяване и топлоизолация на 
фасадите на двете сгради

ОПРР х  Районен съд Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

521 П.3.104 Обновяване и мерки за ЕЕ на Сградата на Дирекция "Инспекция по труда" ОПРР х
Дирекция 

"Инспекция по 
труда" 

2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

522 П.3.105 Прилагане на мерки за ЕЕ в сградата на Регионален инспекторат по 
образованието ОПРР х

Регионален 
инспекторат по 
образованието

2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

523 П.3.106 Областна Администрация Варна - обследване за ЕЕ и мерки за ЕЕ, 
обновяване на основната сграда ОПРР х Областна 

администрация 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

524 П.3.107 Прилагане на мерки за ЕЕ в сгради на МТСП:  Регионална служба по 
заетостта - ул. "Шипка" №10 и Дирекция "Бюро по труда" - ул. "Бдин" №6  ОПРР х

Регионална служба 
по заетостта; 

Дирекция "Бюро по 
труда"

2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

525 П.3.108
Прилагане на мерки за ЕЕ в сгради на Щаб на командването на ВМС - 4 
сгради (ул. "Преслав" №16) и Гарнизон матроски клуб - 2 сгради (бул. 
"Хр. Ботев", пл. "Варненска Комуна" №2)

ОПРР х
Щаб на 

командването на 
ВМС

2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

526 П.3.109 Прилагане на мерки за ЕЕ в административна сграда Областна дирекция 
„Земеделие” ОПРР х Областна дирекция 

„Земеделие” 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

527 П.3.110  Мерки за ЕЕ в административна сграда на Областна дирекция по 
безопасност на храните ОПРР х

Областна дирекция 
по безопасност на 

храните 
2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

528 П.3.111 Мерки за ЕЕ в сградата на Съдебна палата (Окръжен съд - Варна)  ОПРР х Окръжен съд - 
Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

529 П.3.112 Мерки за ЕЕ на сгради на ТП на НОИ - ул."Охрид" №6 и ул."Хан 
Аспарух" №4   ОПРР х НОИ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

530 П.3.113 Мерки за ЕЕ на административна сграда Регионална здравна инспекция ОПРР х Регионална здравна 
инспекция 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.
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531 П.3.114 Мерки за ЕЕ на сградта на РИОСВ ОПРР х РИОСВ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

532 П.3.115 Мерки за ЕЕ на сградата на БДЧР ОПРР х БДЧР 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

533 П.3.116 Мерки за ЕЕ на сградата на Държавна агенция "Архиви" ОПРР х Държавна агенция 
"Архиви" 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

534 П.3.117 Енергийно саниране на административна сграда, гаражи, склад и 
тренировъчна кула от фонда на ОУПБЗН - Варна ОПРР х ОУПБЗН - Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

535 П.3.118
Енергийно саниране на административна сграда от фонда на ОУПБЗН - 
Варна, намираща се на ул."Д-р Л. Заменхоф" 38; МВР, Главна дирекция 
"Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН – Варна

ОПРР х ОУПБЗН - Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

536 П.3.119

Енергийно саниране на 6 сгради  от фонда на ОУПБЗН - Варна, намиращи 
се в м. "Малка чайка", кв. "Аспарухово" - учебен корпус, акумулаторно, 
гараж, склад кпп, склад/бивша бензиностанция/ МВР, Главна дирекция 
"Пожарна безопасност и защита на населението" - ОУПБЗН – Варна

ОПРР х ОУПБЗН - Варна 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

537 П.3.120
Енергийно саниране на част от втори етаж на сграда  от фонда на 
ОУПБЗН - Варна, МВР, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита 
на населението" - ОУПБЗН - Варна

ОПРР, ОБж х ЦСПП - Варна при 
Академия на МВР 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

538 П.3.121
Енергийно саниране на сградата на ЦСПП - Варна при Академия на МВР, 
Академия "Център за специализация и професионална подготовка" – 
Варна

ОПРР, ОБж х ЦСПП - Варна при 
Академия на МВР 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

539 П.3.122 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Панагюрище" № 22 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

540 П.3.123 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Цариброд" № 48 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

541 П.3.124 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на ул."Цар 
Симеон" № 3 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

542 П.3.125 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Преслав" № 53 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

543 П.3.126 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на ул."Стефан 
Богориди" № 3 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

544 П.3.127 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Шипка" № 2 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

545 П.3.128 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Шипка" № 17 - 19 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.
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546 П.3.129 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Мусала" № 7 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

547 П.3.130 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на бул."Княз 
Борис" № 6 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

548 П.3.131 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на бул."Княз 
Борис" № 46 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

549 П.3.132 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на ул."Воден" 
№ 18 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

550 П.3.133 Прилагане на мерки за ЕЕ на общинска сграда, намираща се на 
ул."Драгоман" № 14 ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

551 П.3.134
Изграждане на енергоспестяващо улично осветление и въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност. Въвеждане на система за 
автоматизирано управление на уличното осветление

МФК Дирекция ИИБ 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

552 П.3.135 Изграждане на улично осветление по ГП І-9 от разклона между "Аладжа 
манастир" и к.к. "Зл. пясъци" ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

553 П.3.136 Прилагане на мерки за ЕЕ на държавна сграда "Бизнес инкубатор", кв. 
"Аспарухово"

ОПИК, частен 
сектор РАПИВ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

554 П.3.137 Използване на енергийния потенциал на слънчевата енергия на обектите 
за публични услуги ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2015 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

555 П.3.138 Пилотно въвеждане на система за енергиен мониторинг на енергийните 
спестявания на сградите за публични услуги - 100 бр. ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2015 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

556 П.3.139 Проектиране и изграждане на нискоенергийни или с близки до нулевото 
потребление сгради за публични услуги - 2 сгради ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2015 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

557 П.3.140 Изграждане на улично осветление по път между кв. "Галата" и м-ст 
"Ракитника" ОБж Дирекция ИИБ 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

558 П.3.141 Саниране и ремонт на панелни общински жилища 137 бр. в с. Каменар ЕФ, ОБж Кметство Каменар 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

559 П.3.142 Използване на енергийния потенциал на геотермалните води на обектите 
за публични услуги ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

560 П.3.143
Даване на консултации на граждани и обществени организации по 
въпросите за устойчивото енергийно развитие, енергийната ефективност и 
използването на ВЕИ

ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.
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561 П.3.144

Изграждане/ рехабилитация на улично осветление в район "Приморски": 
пешеходен подлез по бул. „Васил Левски” – до ОМВ „Чайка"; около 
Делфинариума; междублоково пространство между бул. „Ген. Колев”, 
бул. „Чаталджа”, ул. „Селиолу” и ул. „Битоля”;  м-ст „Евксиноград”; 
СО„Траката”; пешеходните подлези по бул.„Княз Борис І” от 
сп.„Почивка” до сп.„Миньор” (без сп.”Студентска”); паркинг на 
ул.”Прилеп” (до блок №6 на ул.”Ружа”); пешеходна алея между бл.13 на 
ул.„Студентска” и бул.„Осми Приморски полк”; алея между ул.„В. 
Петлешков” и бл.13 на ул.„Студентска”; пешеходен подлез по бул. „Осми 
Приморски полк” - сп.”Явор” (рехабилитация); ул.„Ген. Кантарджиев” 
(участъка между ул.”Полк. Свещаров”, ул. „Брегалница”; ул. „К. 
Шиваров”); в участъка между ул .„Дойран” и бул. „Цар Освободител”, ул. 
„Прилеп ” пред № 1, 3,5,7; ул.”28-ма” („Франга дере”) от бл.37 в ж.к. 
„Изгрев” до Евангелистка църква; част от 17-ти м.р. – участъка между 
ул.”Мир”, ул. „Д-р Желязкова”, ул.”Мадара” и бул. „В. Левски” - 
ул.„Топра Хисар”, участъка между ул.”Полк. Свещаров”, ул.„Брегалница”; 
ул.„Д-р Александър Недялков”(участъка между ул.”Дубровник” и ул.„Д-р 
Басанович”); ж.к.”Изгрев” – продължението на ул.”Евлоги Георгиев” – по 
стълбове на ЕОН

ОБж Дирекция ИИБ, 
Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

562 П.3.145 Проектиране и изграждане на улично осветление - 800 м в с.   Каменар: 
ул. "Васил Левски";  ул. "Цар Симеон I"; ул. "Хан Аспарух ОБж Кметство Каменар 2017 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

563 П.3.146
Разработване на стратегия за използване на геотермалните извори на 
територията на Общината, включително създаване на програма за 
използването им в топлофикацията

ЕФ, ОБж
Община Варна, 
университети, 

частен сектор, НПО
- Не е отчетено изпълнение.

564 П.3.147
Проучване на възможностите и проектиране на топлоцентрали, 
използващи геотермална енергия на извори на територията на Общината 
за отопление на жилищни и обществени сгради.

ЕФ, ОБж Община Варна 2017 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

565 П.3.148 Саниране на сграда на районното Кметство - "Вл. Варненчик" - бл.302. 
вх.17 ЕФ, ОБж

Район 
"Вл.Варненчик"

ОП ИП
2016 - 2017 7 500 лв.

През отчетния период е извършено частично саниране на сградата на 
районното кметство на район "Вл. Варненчик". Подмена е външната дограма на 
3-ти и 4-ти етаж на сградата.

566 П.3.149 Създаване на цялостна програма за проектиране и изграждане 
фотоволтаични покриви и фасади ЕФ, ОБж НПО, Частен сектор, 

Община Варна 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

567 П.3.150

Поетапно извършване на енергийни одити на водогрейни котли и 
климатични инсталации в общински сгради, подлежащи на проверка за 
енергийна ефективност, съгл. чл.27 /1/ и чл.28 /1/ от ЗЕЕ и на еднократна 
оценка за състоянието, съгл. чл.30 от ЗЕЕ

ОПРР, ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

568 П.3.151

Извършване на енергийни одити на жилищните сгради на територията на 
Община Варна, които попадат в обхвата на ЗЕЕ. Проучване на 
възможностите и прилагане на типово одитиране на частни жилищни 
сгради панелно строителство.

ОПРР НПО, частен сектор 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

569 П.3.152 Създаване на постоянна експертна комисия за устойчиво енергийно 
развитие с контролни и управленски функции. ОПРР. ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.
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570 П.3.153 Извършване на енергийни одити и сертифициране на сгради – общинска 
собственост,които попадат в обхвата на ЗЕЕ

ОПРР/ОБж/,
ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

1 250 000.00 лв. 0.00 лв.

571 П.3.154 Технически проекти и газифициране на общински обекти -25 бр. ОБж, ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

316 153 000.00 лв. 767 935.00 лв. 0.242899799

572 П.3.155 Изграждане и реконструкция на канализация на кв.”Бриз”  ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

573 П.3.156 Изграждане и реконструкция на канализация на м-ст “Свети Никола” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

574 П.3.157 Изграждане на горнопоясен колектор “А” – Битоля – Пирин    ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

575 П.3.158 Реконструкция на канализация  и водоснабдяване на Централна градска 
част (5-ти, 13-ти, 9-ти, 12-ти, и 10-ти подрайони)

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

576 П.3.159 Изграждане на втори горнопоясен колектор на кръстовището на 
бул."Република" и бул."Вл.Варненчик"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

577 П.3.160 Изграждане на канализация на СО ”Балъм дере”  ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

578 П.3.161 Изграждане на канализация на м-ст “Долна Трака” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

579 П.3.162 Изграждане на канализация на м-ст “Горна Трака” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

580 П.3.163 Изграждане и реконструкция на канализация на кв. ”Изгрев”   ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

581 П.3.164 Изграждане на канализация на СО “Сотира” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

582 П.3.165 Доизграждане на канализация на СО ”Клисе баир” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

583 П.3.166 Изграждане на канализация на СО ” Кочмар” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

584 П.3.167 Изграждане на канализация на СО “Пчелина” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

Специфична цел 3.8. Интензификация на процеса по подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на отпадъчните 
води с изграждане и разширяване на пречиствателни съоръжения.

Специфична цел 3.7. Ефективно разширяване и модернизиране на топлофикационната мрежа. 
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585 П.3.168 Изграждане на канализация  на СО ” Малка чайка” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

586 П.3.169 Изграждане на канализация  на СО “Виница – север” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

587 П.3.170 Изграждане на канализация на ОПЗ “Метро” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

588 П.3.171 Изграждане и реконструкция на канализация на СО ”Ментешето” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

589 П.3.172 Изграждане и реконструкция на канализация на СО ”Ален мак” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

590 П.3.173 Изграждане и реконструкция на канализация на к.к. ”Чайка” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

591 П.3.174 Проектиране и изграждане на битова канализация - ул. „Борис Киряков“ ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район 
"Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

592 П.3.175 Проектиране и изграждане на главни канализационни клонове „Боровец-
север“ и „Боровец-юг“ до кв. Галата

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район 
"Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

593 П.3.176 Изграждане плочест водоскок на бул. „Първи май“ в района на „Галатекс“ ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район 
"Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

594 П.3.177 Проектиране и изграждане на нова водопроводната мрежа с обща 
дължина 7500 м в с.Каменар

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Каменар 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

595 П.3.178 Изграждане на битово-фекална канализация за части от I-ви, III-ти и IV-ти  
етап по одобрените проекти за 11 220 м, с.Каменар

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Каменар 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

596 П.3.179 Изместване трасе на съществуваща канализация във връзка със свлачищни 
процеси на Франга дере

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Каменар 2014 - Не е отчетено изпълнение.

597 П.3.180

Проектиране и изграждане на канализация обслужваща участъците около 
деретата на територията на район „Приморски”, която да предотврати 
изливането на отпадъчна вода /битова и дъждовна/ в охранителните 
канали и дерета – Франга дере, Кокарджа дере, Кемер дере, Шокъров 
канал

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

598 П.3.181 Изпълнение на проектираната част от битовата канализация на 
кв.”Виница” 

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район "Приморски"
ОП ИП 2014 - 2015 264 594 лв.

През 2014 г. е завършено изграждането на битова канализация на кв. Виница - 
изградени са канализационни клонове 78А; 75; 79; 24; 3А; 51; 81.  Във връзка с 
изграждането на същата са положени 445 м. тръби на клонове 24, 3а и 51. 
Направено е асфалтиране на кл.79, кл.79а, кл.75 и кл.81. Обекът е финансиран 
със средства от ПУДООС.

599 П.3.182 Проектиране на останалата част от битовата канализация на кв.”Виница” ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.
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600 П.3.183 Проектиране и изпълнение на битова канализация в с.о.“Манастирски 
рид." "Бялата чешма и "Дъбравата”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2016 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

601 П.3.184

Изграждане на дъждовна канализация на територията на район 
"Приморски" - ул.”Константин Илиев”, кв.”Виница”; от ул.”6-та” към 
ул.”1-ва” – до подлез „Траката”; пътен възел „Почивка”; ул.”Люлебургас”; 
ул.”Морска сирена” ; ул.”Евл. Георгиев” бл.22; ул.”Иван Аксаков” №67; 
ул.”Царевец” бл.9; бул.”В. Левски” – до ул.”Дружба”; бул.”Хр. 
Смирненски” – до бл.7. преди ел.подстанцията; ул.”Петър Райчев” до бл.1; 
ул.”Ружа” бл.7; ул.”Илинден” – зад ДКЦ IV; ул.”Невен” – до бл.1-5; 
ул.”13-та”; ул.”2ра”/пътя за Виница/

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

602 П.3.185 Изграждане на дъждовна канализация ж.к.”Чайка” проект  за 
реконструкция на канализацията (по предложение на ВиК)

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2019 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

603 П.3.186 Проектиране и реконструкция на ВиК мрежата във 2 м.р. и  18 м.р., р-н 
"Приморски"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Приморски" 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

604 П.3.187 Изграждане на водопровод в.з."Лазур" ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Kметство 
Константиново 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

605 П.3.188 Изграждане на битова  канализация - с.Константиново ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство 
Константиново 2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

606 П.3.189 Проектиране и изграждане на битова канализация с. Казашко ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Kметство Казашко 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

607 П.3.190 Изграждане на битова  канализация - с. Звездица ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Звездица 2015 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

608 П.3.191 Реконструкция на водопроводната  мрежа  в с.Звездица ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Звездица 2015 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

609 П.3.192 Проектиране и изграждане на дъждовно събирателен колектор на 
ул."Раковска", ул."Братя Миладинови" и ул."Македония"

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Одесос" 2014 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

610 П.3.193 Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа в   СО "Планова” и 
СО „Сълзица”

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

611 П.3.194 Изграждане на водопроводна и  канализационна система  в ЗПЗ ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Район 
"Вл.Варненчик" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

612 П.3.195 Доизграждане на битова канализация с.Тополи ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство Тополи
ОП ИП 2014 503 341 лв.

Направено е разширение на канализационна мрежа в с.Тополи – кл.33б, 53б, 
25б, 39б, 40б. Обектът е финансиран  от ПУДООС и от бюджета на Община 
Варна.

613 П.3.196 Възстановяване на 5 бр. чешми в с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

614 П.3.197 Проектиране и изграждане захранващ водопровод ІV Езикова гимназия ЕФ/ОБж Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.
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300 000 лв. 0

615 П.3.198 Изграждане на информационната инфраструктура на WiFi публични зони ЕФ, ОБж, 
частен сектор

Община Варна, 
частен сектор 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

616 П.3.199 Изграждане на центрове за достъп до интернет в малките селища на 
Общината (чрез използване на сградите на пощите/кметствата за целта)

ЕФ, ОБж, 
частен сектор

Кметства Каменар, 
Тополи, 

Константиново, 
Звездица, Казашко

2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

102 437 336.00 лв. 2 561 710.00 лв.

617 П.3.200 Изработване (актуализация) на Общия устройствен план с цел 
привеждането му с изискванията на чл.10 и чл.21 от ЗУЧК ОБж Дирекция АГУП 2014 - 2015 0 Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на обект: "Изработване 

на Рамкова програма за прилагане на ОУП на гр. Варна"

618 П.3.201 Изработване на подробни устройствени планове за паркинги и подземни 
гаражи според ИПГВР 2014-2020 година ОБж Дирекция АГУП 2014 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

619 П.3.202 Проект "В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 година " ОПРР Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 6 199 лв.

Обявени са всички обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите 
по проекта. Предстои подписване на договори с избраните изпълнители през 
2015 г.

620 П.3.203 Изработване на подробни устройствени планове за ново урбанизираните 
територии по ОУП на Община Варна ОБж и ЕФ Дирекция АГУП 2014 - 2017 0

Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнители за обекти:  
ПУП - ПРЗ на новоурбанизирана територия до кв."Виница", гр.Варна";  ПУП- 
ПРЗ на новоурбанизирана територия "Малка чайка", гр.Варна;  ПУП-ПРЗ на 
гробищен парк "Кантара"; ПУП-ПРЗ на м."Орехчето"-територията извън 
полигона".

621 П.3.204 Изработване на подробни устройствени планове за преструктуриране на 
съществуващите жилищни комплекси ОБж Дирекция АГУП 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

622 П.3.205
Изработване на специализирани кадастрални карти (карти за устройствено 
планиране), в т.ч. и оцифряване на подземната инфраструктура и 
включването им в информационна система

ЕФ, МФИ Дирекция АГУП 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

623 П.3.206 Изработване на подробни устройствени планове на отделните 
микрорайони на гр. Варна ОБж, ЕФ Дирекция АГУП 2014 - 2020 0

Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнители за обекти: ПУП - ПРЗ 
на м."Вилите" - кв."Аспарухово"; ПУП-ПРЗ на 15-ти м.р.; 
ПУП-ПРЗ на 16-ти м.р.; ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р.; ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р.

624 П.3.207
Изработване на ПУР на селищни структури - "Фратико дере", "Дели сава", 
"Боровец-север", "Долна Трака" и местности : "Припек", "Черешова 
градина", "Крушова градина" и "Панорама"

ОБж Дирекция АГУП 2014 - 2016 0 Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за обект - ПУП-ПРЗ на 
СО "Балъм дере"

625 П.3.208
Изработване на подробни устройствени планове за градски паркове и 
градини за широко обществено ползване и за специализирани паркове в 
урбанизираните територии

ОБж Дирекция АГУП 2014 - 2019 4 800

Сключен е договор за обект: "Изработване на ПУП - ПРЗ за парк за широко 
обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществени 
потребности от общинско значение, включително задание и опорен план за 
изготвяне на подробния устройствен план".

626 П.3.209 Възлагане ПУП и изграждане на социални жилища - индивидуални 
жилищни сгради в ж.к. "Вл. Варненчик" ОБж Район "Вл. 

Варненчик" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

627 П.3.210 Изработване на ПУП- ПРЗ за ново урбанизирани територии предвидени в 
ОУП на гр. Варна - III, IVм.р., район "Вл. Варненчик" ОБж Район "Вл. 

Варненчик" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

628 П.3.211 Изработване на ПРЗ на селищните образувания "Ментеше" и "Балъм дере" ОБж Район "Вл. 
Варненчик" 2014 - 2020 0 През отчетния период са влезли в сила ПУР за СО "Ментешето" и е обявена 

процедура за обществена поръчка за ПРЗ СО "Балъм Дере".

Специфична цел 3.9. Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в слабо населените селища 
на Общината. 

Специфична цел 3.10. Интегрирано развитие на територията на Община Варна и благоустрояване  на селищната среда. 
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629 П.3.212 Изработване на Подробни устрйствени планове по микрорайони в район 
"Одесос" : 1-ви, 3-ти, 4-ти, 7-ми, 8-ми, 10-ти ЕФ/ОБж Район "Одесос" 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

630 П.3.213 Изготвяне на ПУП – ПРЗ за ж.к.”Младост” I м.р., ж.к.”Възраждане” I, II, 
III, IV м.р. ОБж Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

631 П.3.214 Изготвяне на ПУП – ПРЗ, технически проект и изграждане на сграда за 
районната администрация на район „Младост” ОБж Район "Младост" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

632 П.3.215

Отчуждаване и провеждане на улична регулация
- по Застроителния и Регулационен План на „Жилищна група, западно от 
терапевтичен блок”; ж.к.”Изгрев”; с.о.”Св.Никола”; с.о.“Манастирски 
рид", "Бялата чешма" и "Дъбравата”; с.о.”Траката”, включваща 
с.о.”Траката-разширение”, с.о.”Горна Трака”, с.о.”Ваялар”;  с.о.” Виница – 
север”; с.о.”Добрева чешма”; с.о.”Акчелар”; с.о.”Телевизионна кула”; 
с.о.”Ален мак”; с.о.”Сотира”; к.к.”Чайка”; с.о.”Перчемлията”

ОБж Район "Приморски" 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

633 П.3.216

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Аспарухово 1 - "Зона с публични функции, с висока обществена 
значимост"/А  от ИПГВР, включващо:
СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление и 
елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, 
велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; Реконструкция и изграждане 
на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих; Реконструкция 
растителност,поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК; 
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОПРР, ОБж x Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

634 П.3.217

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Аспарухово 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена 
значимост"/А1  от ИПГВР, включващо:
 Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, осветление и елементи на 
уличната инфраструктура - подлези, надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, 
паркиране); Преасфалтиране; Реконструкция и изграждане на нови 
площадки за спорт и игра, кътове за отдих; Реконструкция 
растителност,поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК; 
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОПРР, ОБж x Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

635 П.3.218

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 
1 - "Зона с публични функции, с висока обществена значимост"/Б от 
ИПГВР, включващо: СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- 
тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, 
надлези, кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; 
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за 
отдих; Реконструкция растителност,поливна система, др.;  СМР подземни 
комуникации - ВиК; СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, 
електро и др.

ОПРР, ОБж x Дирекция ИИБ 2017 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.
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636 П.3.219

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Одесос 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена 
значимост"/В  от ИПГВР, включващо:
Дейност 1: СМР - Рехабилитация на улична мрежа (вкл- тротоари, 
осветление и елементи на уличната инфраструктура - подлези, надлези, 
кръстовища, велоалеи, алеи, паркиране); Преасфалтиране; Реконструкция 
и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих; 
Реконструкция растителност,поливна система, др.
Дейност 2: СМР подземни комуникации - ВиК
Дейност 3: СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и 
др.

ОПРР, ОБж x Дирекция ИИБ 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

637 П.3.220

Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ 
10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773.62кв.м): СМР - Рехабилитация на улична 
мрежа (вкл- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната 
инфраструктура; Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт 
и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; Реконструкция 
растителност,поливна система, др; СМР подземни комуникации - ВиК; 
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

638 П.3.221

Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Приморски 2 - "Зона с публични функции, с висока обществена 
значимост"/Д от ИПГВР, включващо: Рехабилитация на улична мрежа 
(вкл- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната 
инфраструктура; Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт 
и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.; Реконструкция 
растителност,поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК; 
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк, електро и др.

ОБж и ЕФ х (Р) Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

639 П.3.222

Обновяване и привеждане във вид, съгласно Наредба № 1/2009 г. за 
устройство и безопастност площадките за игра в междублоковите 
пространства, подзона район Приморски 2 - "Зона с публични функции, с 
висока обществена значимост"/Д от ИПГВР:
1. Детски площадки в определената зона – 101 броя; 2. Спортни площадки 
в определената зона – 22 броя.

ОБж и ЕФ х (Р) Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

640 П.3.223
Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Владислав Варненчик, "Зона с преобладаващ социален характер"/Б  от 
ИПГВР

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

641 П.3.224

Подобряване на градската среда в подзоната - "Зона с потенциал за 
икономическо развитие"  от ИПГВР - Рехабилитация на улична мрежа 
(вкл- тротоари, осветление и елементи на уличната инфраструктуа - 
подлези. надлези. кръстовища. велоалеи. алеи. паркиране); Реконструкция 
растителност, поливна система, др.; СМР подземни комуникации - ВиК; 
СМР подземни комуникации - газоснабдяване, бтк. електро и др.

ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

642 П.3.225 Благоустрояване на междублокови пространства, Подзона район Младост, 
"Зона с преобладаващ социален характер"/А  от ИПГВР ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.
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643 П.3.226 Проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна“ ЕФ / ОБж Екип за управление 

на проекта 2014 - 2015 2 512 713

 На 01.04.2014 г. е  открита строителната площадка. Основният обект на 
интервенция е разделен условно на 3 етапа :
1/ От пл. "Варна"  до пл. "България" (Дупката)  и Градска градина (зад Операта) 
/без площадите и ринговете/;
2/ От Валентина (включително първия ринг) до централен подлез /Козирката/;
3/ От пл. "България" (включително ринг) до х-л "Черно Море".
През отчетния период първия етап е завършен и е започнат  2-я етап (от 
„Валентина“ до централен подлез /Козирката/).  Шадраваните са демнтирни и е 
започнато полагането на настилката от павета.

644 П.3.227 Благоустрояване на 54 бр. детски площадки в район Одесос ЕФ/ ОБж Район "Одесос" 2014 - 2020 0 Започната е процедура за ремонт и благоустрояване на 49 детски площадки

645 П.3.228

Изработване на ПУП за територията, заключена между „Аспарухов мост“, 
бул. „Народни Будители“, ул. „Мара Тасева“, плавателен канал - до 
„Аспарухов парк“ и изпълнение на следните видове СМР - изграждане на 
паркинг, велоалея + елементи за спорт на открито, кът за отдих и почивка 
открито, закрит плувен басейн и тенис кортове, полигон за екстремни 
спортове, стадион и спортни игрища

ОБж, ЕФ
Район 

"Аспарухово",
Дирекция ИИБ

2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

646 П.3.229 "Пломби" за жилищно строителство и социални жилища ПЧП, ОБж Район 
"Вл.Варненчик" 2015 - 2016 0 Издадени са визи за проектиране на три броя пломби.

647 П.3.230 Изгражадане  на  пешеходни  алеи  и  тротоари  в с. Звездица ОБж Кметство Звездица 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

648 П.3.231 Проектиране и изграждане на 3бр. нови детски площадки в с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2015 - Не е отчетено изпълнение.

649 П.3.232
Ремонт на съществуващите 3 броя детски площадки -Подмяна на 
съоръженията за игра – люлки, катерушки, пързалки, пейки и др. в 
с.Каменар

ОБж Кметство Каменар 2014 - Не е отчетено изпълнение.

650 П.3.233 Ремонт на зали за поклонения в гробищен парк в с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

651 П.3.234 Разширяване на гробищен парк с 8 дка. Процедура по очуждаване на 
частни земеделски земи ОБж Кметство Каменар 2014 - 2020 37 998 лв.

През отчетния период гробищния парк на с. Тополи е разширен с 8 декара. 
Направени са 100 м. алеи с асфалтобетонова настилка в новозакупения терен на 
Гробищния парк. Разходите са с източник бюджета на Община Варна.
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652 П.3.235

Обекти за проектиране и изграждане в район "Приморски":
1) 23 м.р.- междублокови пространства ул.”Студентска”, бл.11, бл.12, бл.13, бл. 
14 – Основен ремонт Детски площадки, Спортни площадки, улична мрежа и 
паркоместа;
2) 23 м.р. – подблокови пространства /южно/ на бл.3, бл.4 и бл.5 на 
ул.”Студентска” към   ул.”Дружба” –– тротоари, подпорни стени, подходи към 
Детските площадки, основен ремонт детска площадка;
3)  24 м.р. –Междублокови пространства - блокове 36, 4, 3, 2  и 1 на 
ул.”П.Райчев” – Основен ремонт на детски и спортни площадки, парково 
осветление, реконструкция паркинги;
4)  25 м.р. – Междублокови пространства ул.”Ружа” – от бл.6, бл.7, бл.8 – 
Основен  ремонт Детски площадки. възстановяване сп. площадка /до клуб на 
Пенсионера/. паркинги и тротоари;
5) Кв.”Изгрев” – експериментални блокове / от1-ви до 5-ти/ - изграждане нови 
Детски площадки, сп. площадка, подходи, улична мрежа, парково и улично 
осветление, растително изграждане;
6) 18-ти м.р. – Карето между улици “Добри Войников”, “Найден Геров”, “Васил 
Друмев и „Феликс Каниц”” – реконструкция зелени площи, парково осветление, 
паркоместа и алейна мрежа;
7) 18-ти м.р. – Кварталното пространство между ул.”Чаталджа”/пазара на 
цветята/, ул.”Кн.Николаевич” до ул.”Н. Геров” – блокове112,114, 116, 118 и 120 
–Основен ремонт Детски площадки, осн. ремонт Сп. площадка, подходи, 
паркоместа, парково осветление;
8) 17-ти м.р. – Квартално пространство между ул.”Петра”, ул.”Д-р Железкова”, 
ул. „Д-р Головина” и ул. „Мадара” – осн. ремонт Детски и Спортни площадки. 
парково осветление. алейна и улична мрежа, паркоместа;
9) 20-ти м.р. – ж.к.”Чайка” – Междублоково пространство бл.67 и бл.68 до 
хотели „Планет” и „Бялата къща” – осн. Ремонт Детски площадки, 
реконструкция зелени площи с растително изграждане, парково осветление, 
алейна мрежа, паркоместа;
10)  24-ти м.р. – ул. „Дубровник” – блокове 5,6,7,8 и 9-ти – основен ремонт 
Детски и спортни площадки, алейна мрежа, алейно и улично осветление;

Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

653 П.3.236
Обновяване и привеждане във вид съгласно Наредба №1 от 2009 г. за 
устройство и безопастност на площадките за игра: Детски площадки в 
района – 140 бр.; Спортни площадки – 28 бр.

ОБж, ЕФ Район "Приморски" 2014 - 2020 0
През 2014 г. е започната процедура по изграждане на детски площадки пред бл. 
2 на ул. "Дж. Баучер", пред бл. 62; 63 и 67 в ж.к. "Чайка" и на ул. "Найден 
Геров", № 68 и 80

654 П.3.237 Изграждане на обществени тоалетни, вкл. в парковете ОБж Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

655 П.3.238 Благоустрояване на 11 междублокови пространства в р-н "Одесос" ЕФ/ ОБж Район "Одесос" 2015 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

656 П.3.239 Изграждане  на  зала за  поклонения  в Гробищен  парк - с.Звездица ОБж Кметстово Звездица 2015 - Не е отчетено изпълнение.

657 П.3.240 Изработване на кадастрална карта на с. Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

658 П.3.241 Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели с наименования и 
номерация по уличната мрежа на с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 - Не е отчетено изпълнение.

659 П.3.242 Ремонт на 5 броя спиркозаслони, с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2015 - Не е отчетено изпълнение.

660 П.3.243 Създаване на екологичен учебен център в Зоопарк - Варна  ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2016 - Не е отчетено изпълнение.

661 П.3.244 Поставяне на табла за агитационни материали - 2 бр., с.Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 0 Поставена е 1 информационна табела, която е дарена от Община Варна.

500 000.00 лв. 0.00 лв.
Специфична цел 3.11. Насърчаване на публично-частното партньорство при изграждането на 
инфраструктурни проекти на територията на Общината.
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662 П.3.245
Подкрепа на публично – частни партньорства за подобряване и 
изграждане на научната и технологична инфраструктура и на 
конкурентоспособността на бизнеса в Общината

ОБж, частен 
сектор

Частен сектор, НПО, 
Община Варна 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

663 П.3.246 Използване на публично-частното партньорство за интегрирано развитие 
на екологичен МОПТ в Община Варна

ОБж, частен 
сектор

Дирекция УСКОР, 
ИИБ, НПО, частен 

сектор
2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

1 500 000.00 лв. 0.00 лв.

664 П.3.247

Реализация на проект за Информационна система за качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) в Общината, включващ: Инсталиране на 
електронни информационни табла (или големи монитори), подаващи в 
реално време данни за състоянието на въздуха и акустичната обстановка; 
Отразяване на състоянието на атмосферния въздух и акустичната 
обстановка в Интернет-страницата на Oбщината

ЕФ, ОБж, 
частен сектор

Дирекция  ИИБ, 
Институт за 
екологична 

модернизация

2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

665 П.3.248 Ежегодно организиране на информационни кампании за опазване на 
околната среда

ЕФ, ОБж, 
частен сектор

Дирекция  ИИБ, 
Институт за 
екологична 

модернизация

2014 - 2020 - Дейността не е реализирана, поради проблеми с процедурата по ЗОП за 
отпечатване на брошури за кампанията

666 П.3.249

Разработване и въвеждане на Информационна система за следене и 
управление качество на водите в зоната на къпане и осигуряване на 
населението достъп до информацията за състоянието и прогнозните 
показатели чрез информационни табла и на интернет страницата на 
Общината

ЕФ, ОБж, 
частен сектор Дирекция ИИБ 2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

667 П.3.250

Създаване и поддържане на база данни за замърсени терени, включително 
публична интерактивна карта на страницата на Общината. Изготвяне и 
реализиране на План за почистване на замърсени участъци, използващ еко-
инициативи.

ЕФ, ОБж, 
частен сектор

Дирекция  ИИБ, 
Институт за 
екологична 

модернизация

2018 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

668 П.3.251
Играждане на площадки за съдове за битови отпадъци/тип бобър/, с 
обособяване на заслони/перголи – дървена или метална конструкция/ с 
увивна растителност – 105 бр.

ОБж Район "Приморски",
Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

20 250 000.00 лв. 12 716.00 лв.

669 П.3.252 Възстановяване на панорамен път  ІV-90023  Варна-Златни пясъци в 
участъка на свлачище  „Трифон Зарезан" ОБж/ДБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

670 П.3.253
Изграждане на защитни и антигравитационни съоръжения по южния 
склон на „Фатрико дере” в обхвата на мост-канал (канализация „Виница-
Траката-Варна”), Община Варна

ОБж/ДБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

671 П.3.254 Извършване на противосвлачищни и отводнителни мероприятия на 
територия с площ 50 дка в землището на с. Звездица , Община Варна ОБж/ДБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

Приоритет 3.3. Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда 
и адаптиране към измененията на климата на територията и населението на Община Варна.

Специфична цел 3.12. Приоритетно прилагане на мониторинг за опазване на околната среда 
при добивната индустрия на сушата и в акваторията.

Специфична цел 3.13. Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с екстремни 
природни бедствия и за адаптиране на населението и територията на Община Варна към въздействията на измененията на 
климата.
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672 П.3.255
Аварийно изграждане на силови противосвлачищни мероприятия по 
десния склон на дере “Почивка”, м-ст  „Св. Никола” (ж.к. „Бриз”), гр. 
Варна – II етап

ОБж/ДБж/ЕФ Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

673 П.3.256 Изграждане на укрепителни съоръжения на  ул. „Найчо Цанов“, парцел 
XXV-766, XV-762 ДБж, ОБж Район "Аспарухово" 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

674 П.3.257 Дерета - корекции и озеленяване ОБж Район 
"Вл.Варненчик" 2014 - 2020 0 Всички дерета в района са почистени от растения и отпадъци.

675 П.3.258
Възстановяване, почистване и укрепване, чрез залесяване на свлачищни 
райони на прилежаща част от  "Франга дере"; почистване от комунално-
битови отпадъци

ОБж Кметство Каменар 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

676 П.3.259 Укрепване на ската и терасиране в района на чешмите/свлачище/ в с. 
Тополи ОБж, ЕФ Кметство Тополи 2016 - Не е отчетено изпълнение.

677 П.3.260
Извършване на инженерно-геоложки проучвания и  възлагане изготвяне 
на технически  проект за трайни  укрепителни  мероприятия на локално  
активно свлачище  в с. Звездица

ОБж, ДБж Кметство Звездица 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

678 П.3.261 Укрепване на терени в района на междублоковите пространства в I, II и 
IIIм.р. на р-н "Вл.Варненчик" ОБж Район 

"Вл.Варненчик" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

679 П.3.262
Обобщаване на данните от изпълнените инженерно-геоложки и 
хидрогеоложки изследвания на територията на Oбщината и 
възстановяване и поддържане на гео- и хидромониторинговата мрежа.

частен сектор, 
ОБж

НПО, частен сектор, 
университети, 
Община Варна  

2015 - 2016 Не е отчетено изпълнение.

680 П.3.263
Актуализиране информацията за свлачищните зони и изготвяне на карта 
за границите на рисковите зони и ограниченията в тях, както и 
необходимите укрепителни мероприятия.

частен сектор, 
ОБж Дирекция ИИБ 2017 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

681 П.3.264 Укрепване на най-опасните зони с локални проявления на негативни 
геодинамични процеси

частен сектор, 
ОБж Дирекция ИИБ 2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

682 П.3.265 Изготвяне на План за действие към Териториалната стратегия за 
адаптиране към измененията на климата на Общината

частен сектор, 
ОБж РАПИВ 2014 - 2015 12 716 Проект ClimAd „Адаптирането към климатичните промени- възможности за 

устойчиво развитие”

683 П.3.266 Въвеждане на управленски практики в Община Варна, целящи адаптиране 
към промените на климата

частен сектор, 
ОБж РАПИВ 2016 - 2020 Проект ClimAd „Адаптирането към климатичните промени- възможности за 

устойчиво развитие”. Стойността е отчетена в проект П.3.265

684 П.3.267
Повишаване обществената осведоменост за промените на климата в 
региона на Варна и въздействието им върху околната среда и качеството 
на живот

частен сектор, 
ОБж РАПИВ 2015 - 2020 Проект ClimAd „Адаптирането към климатичните промени- възможности за 

устойчиво развитие”. Стойността е отчетена в проект П.3.265

106 840 497.00 лв. 11 014 182.00 лв. 10.31

685 П.3.268
Проект "Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори етап и 
изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател. 
гр.Варна"

ОПОС, ОБж Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 10 994 591 лв.

Изградена и въведена в експлоатация е  канализационна помпена станция 
«Акациите» и тласкател, гр.Варна. Започната е реконструкция и модернизация 
на ПСОВ-Варна – втори етап»

686 П.3.269
Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к."Златни пясъци", 
Община Варна"

ОПОС, ОБж Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 19 591 лв. Към настоящия момент ДБФП е временно спрян.  

Специфична цел 3.14. Интегрирано управление на крайбрежни зони и постигане на добро 
екологично състояние на морските води.   
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687 П.3.270 Изграждане на ПСОВ - с.Константиново ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж

Кметство 
Константиново 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

688 П.3.271 Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води и повторното им 
използване за промишлени нужди в ЗПЗ

ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж х Дирекция ИИБ 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

689 П.3.272 Изграждане на  ПСОВ - с.Звездица ОПОС/ПУДО
ОС/ОБж/ДБж Кметство Звездица 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

690 П.3.273
Проектиране и изграждане на приемни и пречиствателни съоръжения за 
баластни и сантинни води (КРЗ"Одесос", Пристанище Варна, Лесопорт и 
базата на ВМС, Варненска корабостроителница)

ЕФ  Частен сектор;
Община Варна 2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

691 П.3.274 Реализиране на проект за изграждане на нови влажни зони във варненско 
езеро и южния му бряг ЕФ  

Институт за 
екологична 

модернизация варна
2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

692 П.3.275 Поддържане на плажните ивици, особено в градската зона в близост до 
заведенията по алея „Първа” ПЧП Частен сектор;

Община Варна 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

2 500 000.00 лв. 0.00 лв.

693 П.3.276
Изграждане на пет броя площадки за събиране и временно съхранение  на 
едрогабаритни отпадъци, черни и цветни метали, опасни отпадъци от бита 
и др.  

ОБж Дирекция  УСКОР 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

694 П.3.277 Изграждане на система за преработване на животински отпадъци ЕФ, МФИ ОП "Зоопарк -СЦ" 2019 - Не е отчетено изпълнение.

695 П.3.278
Създаване и поддръжка на общинска база данни за източниците на 
отпадъци, актуализиране и въвеждане на методиката за формиране на 
"такса смет" на база на принципа "замърсителят плаща"

ЕФ, ОБж Дирекция  УСКОР 2015 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

696 П.3.279 Изготвяне и реализиране на проект за рекултивация на депото за отпадъци 
в с. Въглен ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ 2016 - 2018 0

През отчетния период е изготвен работен проект за "Рекултивация на 
регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково в ПИ 
№000212 и нарушени терени с твърди битови отпадъци в землището на с. 
Въглен". През 2014 г. не са направени разходи във връзка с изготвянето на 
проекта.

697 П.3.280 Актуализиране на Общинска програма за управление дейностите по 
отпадъците ЕФ, ОБж Дирекция ИИБ 2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

3 000 371 лв. 0 лв.

698 П.3.281 Аспарухов парк - реализация на инвестиционния проект (изграждане) ОБж и ЕФ х (Р) Район "Аспарухово" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

699 П.3.282 Изграждане на районен парк в район "Младост" - вкл. 2 игрища и 
амфитеатър ОПРР, ОБж х Район "Младост", 

Дирекция ИИБ 2014 - 2017 0 През отчетния период е възложено проектирането на парка.

Специфична цел 3.15. Приоритетно финансиране на дейности, насочени  към предотвратяване 
образуването на отпадъци, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 
отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Специфична цел 3.16. Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на Общината 
с цел намаляване замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.
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700 П.3.283 Изграждане на районен парк "Владиславово" (вкл. Изграждане на 
площадки за скейт и ролери) ОПРР, ОБж х Район "Вл. 

Варненчик" 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

701 П.3.284

Изграждане поливни инсталации в най-посещавани квартални градинки за 
подобряване поддържането на растителността в тях: Местоположение: 
Градинка площад „Съединение”, Градинка ул.”Ген. Гурко”/зад 
Медицински университет/, Градинка бул.”Чаталджа” /зад цветен пазар/, 
Градинка читалище „Отец Паисий”

ОБж и ЕФ Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

702 П.3.285

Растително изграждане на най- посещавани квартални градинки – 
реконструкция Местоположение: Градинка площад „Съединение”, 
Градинка ул.”Ген. Гурко”/ зад Медицински университет/, Градинка 
бул.”Чаталджа” / зад цветен пазар/. Градинка читалище „Отец Паисий”, 
градинка пред НИПКК, градинка ул. „Феликс Каниц”с ул.”Л. Каравелов”, 
Градинка до „Пикадили”/ ул. „Уил. Гладстон”/

ОБж и ЕФ Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

703 П.3.286
Подобряване на екологичната обстановка чрез пилотно "озеленяване" на 
покривни пространства на сгради - общинска собственост (младежки дом, 
детски градини и пр.)

ОБж и ЕФ Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

704 П.3.287 Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Девня между", бул. 
"Георги Пеячевич" и бул. "Република" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

705 П.3.288 Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Цар Освободител" 
м/у ул. "Любен Каравелов" и "Княз Борис І" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

706 П.3.289 Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Цар Освободител" 
м/у между ул. "Илинден" и бул. "Генерал Колев" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

707 П.3.290 Изграждане на съоръжение за шумова защита по "Княз Борис І" между 
бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Левски" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

708 П.3.291 Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Приморски" между 
"Сан Стефано" и "Сливница" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

709 П.3.292 Изграждане на съоръжение за шумова защита по бул. "Княз Борис І" 
между ул. "Пушкин"  и "Васил Друмев" ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.

710 П.3.293 Изграждане на съоръжение за шумова защита по Бул. "Княз Борис І" 
между "Васил Друмев" и ВВМУ ОПРР, ОБж х Дирекция ИИБ 2014 - Не е отчетено изпълнение.
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711 П.3.294

Изграждане на  озеленителни пояси
Проекти за доизграждане:
1) Пространство между бл.1, 2 и 3 на ул. “Брегалница" - благоустрояване и 
озеленяване;
2) Подобекти в “Парк Чайка” 19 м.р. - втори етап “Спортна зона” и “Розариум”; 
ж.к “Възраждане” – ІV м.р. - благоустрояване и озеленяване;
3) Понеделничен пазар” - озеленяване;
4) Зелени площи пред бл.24. 25. 27. 28. 29 бул. “Вл. Варненчик” - 
благоустрояване и озеленяване  
Изграждане на обекти, за които има готови инвестиционни проекти).
Междублокови пространства:
1) ж.к. “Младост” бл. 115 и 118;
2) ул.”Отец Паисий”, ул.”Братя Миладинови”, ул.”Пирин” и бул.”Сливница”;
3) ул.”К.Щъркелов” и ул.”Арх.П.Момилов";
4) ул.”Македония”, ОУ ”Васил Априлов”, ул.”Г.С.Раковски” и бул.”Оборище” ;
5) бл. 21 – 35, ул.”Струга”, към дере „Струга”;
6) ул.”Тодор Влайков”, ул. ”Владая”, ул.”Средна гора” и    ул.”Акад. Методий 
Попов”;
7) Междублоково пространство в ж.к. “Възраждане” бл. 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45;
8) Междублоково пространство в ж.к. “Младост” бл. 143, 144, бл. 104, 106, 107, 
146
Проектиране и изграждане на нови обекти:
1) Пространство срещу “МОЛ-Варна” – успоредно на бул. “Хр. Смирненски”, 
между бул. “Вл. Варненчик” и бул. “Сливница”
2)  Пространство заключено между бл. 10 и бл. 28 на ул. “Д-р Басанович”
3) Пространство заключено между ул. “Караагач”, ул. “Разлог” и ул. “Д-р А. 
Железкова
4) Пространство заключено между ул. “Перекоп” и ул. “Новгород” – 
ж.к.“Аспарухово"
5) Пространство заключено между ул. “Ген. Колев”, ул. “Братя Миладинови” и 
ул. “Македония”

ЕФ, ОБж, ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

712 П.3.295

Изграждане на екологични защитни пояси  за защита от вятър, шум, прах, 
газове около бул.”Трети март”, бул.”Янош Хунияди”, бул.”Цар 
Освободител”, бул.”Република”, бул.”Сливница”, бул.”Хр.Смирненски”, 
бул.”Вл.Варненчик”, ул.”Вяра”

ЕФ, ОБж Район "Младост" 2014 - 2020 0 Озеленяване на бул "Янош Хуняди".

713 П.3.296 Проектиране и изграждане на централен парк, включващ кътове за отдих, 
детски площадки и спортен комплекс в с. Тополи ОБж Кметство Тополи 2015 - Не е отчетено изпълнение.

714 П.3.297 Изграждане на екологични защитни пояси около гробищен парк в с. 
Тополи ОБж Кметство Тополи 2018 - Не е отчетено изпълнение.

715 П.3.298 Реконструкция и изграждане на парк, с. Каменар ОБж Кметство Каменар 2016 - Не е отчетено изпълнение.

716 П.3.299 Проектиране и изграждане на нов залесителен пояс и попълване на 
съществуващите, с. Каменар ОБж Кметство Каменар 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

717 П.3.300
Приоритизиране и поетапно реализиране на необходимите дейности за 
опазване, възстановяване и обогатяване на зелената система на град Варна 
с оглед естетическите, противошумови, противоерозионни и др. функции

ОПОС,ОБж Дирекция ИИБ 2014 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

718 П.3.301
Определяне и планиране на необходимите дейности по реализиране  на 
новите паркове за обществено ползване в крайградските зони (заложени в 
ОУП Варна)

ОПОС,ОБж Дирекция ИИБ, 
АГУП 2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

719 П.3.302 Определяне и планиране на необходимите дейности за възстановяване на 
защитните зелени пояси в горните етажи на Франгенско плато ОПОС, ОБж Дирекция ИИБ, 

АГУП 2018 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.
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10 050 000 лв. 0 лв.

720 П.4.1 Организиране на международен културен форум на европейската мрежа 
EUROCITIES в град Варна ОБж Дирекция КДР 2014 - 2015 - Община Варна кандидатства през 2014 за домакинство на културен форум от 

мрежата Евроситис за 2015 г. Кандидатурата е не е одобрена.

721 П.4.2 Създаване на фонд за подкрепа на собствено участие на НПО ОБж Община Варна 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

10 500 000 лв. 311 007

722 П.4.3 Участие в проекти на мрежата Европейски градове срещу наркотиците 
(ECAD) ОБж Дирекция 

"Превенции" 2014 - 2020 20 000 лв.

Община Варна и ECAD през юни 2014 г. проведоха съвместно експертната 
Конференция „Канабис и новите наркотици. Предизвикателства и отговори“. 
Участници бяха над 120 експерти в областта на търсенето и предлагането на 
наркотици от Швеция, Италия, Ирландия, Литва, Естония, Русия и от 22  
български града.

723 П.4.4
Трансфер с Будафок- Унгария и др. европейски градове и 
разпространение на добри практики за насърчаване на районните 
инициативи

ОБж Район "Приморски" 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

724 П.4.5

Организиране на среща за обмяна на добри практики в местното 
самоуправление с побратимени на район"Одесос" общини: Неа Халкидона-
Атина. Гърция; Аланиа-Турция. Скопие -Център,Македония; Високо 
Мито-Чехия.

ОБж, ЕФ Район "Одесос" 2014 и 2016 1 578 лв. През 2014 г. е проведена среща за обмяна на добри практики с побратимената 
на район "Одесос" община Високо Мито - Чехия.

725 П.4.6 Побратимяване с градове от ЕС ОБж, ЕФ Кметство Тополи 2014 - 2020 - Не е отчетено изпълнение.

726 П.4.7
Развитие на капацитет и партньорства за участие в международни проекти 
по програми за регионално, трансгранично и международно 
сътрудничество

ОБж Община Варна 2014 - 2016 0 лв.

През отчетния период Община Варна е партньор по 6 международни проекта, а 
именно: E.T.O.S., Limen, SEED, EUnivercities; Smart Ciber; MOBISEC и е водещ 
бенефициент по проект BS Tourism. По посочените проекти Община Варна си 
партнира с 23 общини. Всички разходи са отчетени по съответните проекти.

727 П.4.8 Поддържане на Варненско представителство в Брюксел ОБж
Дирекция 

"Канцелария на 
кмета"

2014 - 2020 92 453 лв.

Представителят на Община Варна в офиса в Брюксел поддържа и организира 
работата на офиса, установява и поддържа контакти с различни структури на 
ЕС и други организации, чиято цел е европейското сътрудничество; предоставя 
на Община Варна информация за събития, факти, отворени схеми по програми, 
финансирани със средства от ЕС и др.; осъществява контакти с потенциални 
партньори; лобира пред европейските институции за интересите на Общината; 
участва в срещи, конференции, семинари; организира посещения и срещи на 
официални представители на Община Варна в Брюксел, както и на 
представители на университети, НПО, представители на бизнеса и др.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВАРНА ЧРЕЗ МЕЖДУРЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И 
ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Приоритет 4.1. Развитие на междурегионалното партньорство на национално и европейско ниво

Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на агломерационния ареал Варна чрез пространствена и 
функционална интеграция на Община Варна с близките Общини

Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с европейски общини за насърчаване на публично 
частното партниране при трансфера на добри практики от Европейския съюз
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728 П.4.9 Комуникационна дейност за събиране и предоставяне на актуална 
информация за ЕС, фондове и програми ЕФ, ОБж Община Варна 2014 - 2020 196 976 лв.

За реализация на посочената дейност през отчетния период в Община Варна се 
реализира преокт „Областен информационен център Варна, изграждане и 
функциониране". ОИЦ  успешно осъществява основната си цел, а именно: 
Oсигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния 
процес на усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ 
на ЕС на всички заинтересовани на територията на Община Варна и Варненска 
област. Повишаване активността на потенциалните бенефициенти на 
територията на областта относно усвояването на средствата по СКФ. 

729 П.4.10 Разширяване членството и участието в институции на ЕС, побратимени 
градове и други ЕФ, ОБж

Дирекция 
"Канцелария на 

кмета" и Дирекция 
ЕНОП

2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

730 П.4.11 Създаване и използване на общинската структура за разработване, 
наблюдение, контрол и управление на проекти ЕФ, ОБж Община Варна 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

731 П.4.12 Осъществяване на съвместни дейности с побратими  градове ОБж
Дирекция 

"Канцелария на 
кмета" 

2016 - 2019 -

1. Посредничество с образователни институции от градове-партньори за 
участие в конференция в сферата на образованието -Истанбул, Турку, Одеса.
2. Организиране на участието на 20 варненски деца в международната 
инициатива за младежки обмен „Игри Трансфронталиер“.
3. Участие в учредителната среща на градовете без цигарен дим.
4. Включване на община Варна в партньорство с гр. Реклингхаузен и гр. 
Дордрехт в европейски проект за сътрудничество между побратимени градове 
– участие в съвместен проект и работни срещи.
5. Подписване на Меморандум за разбирателство и сътрудничество с гр. Да 
Нанг, Виетнам.
6. Международна конференция „ИКТ в образователния процес“ в партньорство 
с гр. Талин и Департамент Норд.

732 П.4.13 Участие в програмата за сближаване на ЕС ЕФ, ОБж Община Варна 2014 - 2020 0 лв.
В изпълнение на посочената дейност през отчетния период Община Варна 
реализира проект Limen и BS Tourism.  Всички разходи са отчетени по 
съответните проекти - П 4.25 и П 4.24.

733 П.4.14 Двустранни посещения за обмен на идеи и добри практики ЕФ, ОБж Община Варна 2015 - 2017 - Не е отчетено изпълнение.

734 П.4.15 Включване на Община Варна в мрежи ЕФ, ОБж Община Варна 2015 - 2017 0 лв.
За реализацията на посочената дейност през отчетния период Община Варна 
участва в изпълнението на проект Eunivercities. Направените разходи по 
проекта са отчетене в П 4.32

2 169 000 лв. 57 407 лв. 2.64670355

735 П.4.16 Организиране на международни културни и икономически форуми ЕФ, ОБж

Дирекция КДР, 
Дирекция 

"Канцелария на 
кмета"

2014 - 2020 5 650 лв.
Община Варна е член на Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и през 
2014 г. е домакин на третата международна годишна среща на асоциацията.

Приоритет 4.2. Черноморско трансгранично сътрудничество

Специфична цел 4.3. Насърчаване създаването на международни мрежи за икономическо и социално развитие, 
основано на общи ресурси
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736 П.4.17
Активизиране на икономическия, социален и културен обмен между 
Община Варна  и чуждестранни общини от Черноморския регион и други 
побратимени градове

ЕФ, ОБж

Дирекция КДР, 
Дирекция 

"Канцелария на 
кмета"

2017 - 2020 -

Организирани са: посещение на делегация от община Варна за участие в 
седмицата за икономически и културен обмен в гр. Нинбо, Китай; участието в  
международния турнир по пожароприложен спорт;  посещение на делегация от 
гр. Гянджа, Азербайджан във връзка с кандидатурата на Варна за Младежка 
европейска столица 2017г. 

737 П.4.18 Подкрепа за съвместни дейности, адресирани към общите 
предизвикателства за опазване на околната среда ЕФ, ОБж Община Варна 2015 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

738 П.4.19
Създваване на черноморски мрежи с цел популяризиране на съвместни 
инициативи за развитие на сектора на информационни и комуникационни 
технологии

ЕФ, ОБж Община Варна 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

739 П.4.20 Засилване на достъпността и свързаността с цел установяване на нови 
информационни, транспортни и търговски връзки ЕФ, ОБж Община Варна 2015 - 2017 0

В изпълнение на посочената дейност Община Варна си сътрудничи с Работна 
общност Дунавски страни, представлявана от провинция Долна Австрия (вкл. 
дунавски пристанища) и градове, региони и пристанища от западното 
черноморско крайбрежие. 

740 П.4.21 Проект SEED - Улесняване на достъпа на гражданите до публична 
администрация ЕФ/ОБж Екип за управление 

на проекта 2014 51 757 лв.

През 2014 г. приключи работата по проекта. Община Варна е един от 
тринадесетте партньора по проекта. Продължителността на проекта е от 
01.01.2012 г. до 30.06.2014 г., като общият му бюджет е 5 млн. Евро. Размерът 
на финансирането за Община Варна е 535 252 лв., от които 50% собствен 
принос. Проектът има за цел да се повиши осведомеността на гражданите за 
съществуващите услуги и съдържание и да се улесни достъпа до електронните 
услуги, предлагани от публичния сектор в Европейския съюз.

5 000 000 лв. 80 944 лв. 1.61888

741 П.4.22 Иницииране на културни и спортни прояви между общини от 
Черноморския регион ЕФ, ОБж Дирекция КДР, 

Дирекция ОМДС 2014 - 2016 - Не е отчетено изпълнение.

742 П.4.23 Анализиране на транспортните мрежи в региона ЕФ, ОБж Община Варна 2014 - 2015 - Не е отчетено изпълнение.

743 П.4.24
 Проект “BS TOURISM NET” – “Създаване на черноморска мрежа за 
устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова и 
Грузия”

ЕФ, ДБж Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 67 693 лв.

Продължава изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 50513/25.06.2013 “Външни действия на Европейския 
съюз” 2.1.2.70216.174, MIS-ETC 1438, по Съвместна оперативна програма 
„Черноморски басейн 2007-2013” за реализацията на проект “Създаване на 
черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, 
Украйна, Молдова и Грузия“ (BS-TOURISM NET), със срок на реализация 
25.06.2013 г. – 25.06.2015 г. Община Варна е водеща организация по проекта, а 
партньори са НПО „Икономически черноморски център”- гр. Варна, България; 
Община Одеса, Украйна; „Украинска академия на науките по околна среда”, 
Украйна; „Европейска екологична асоциация”, Румъния; „Тбилиски държавен 
университет”, катедра „Социална география”, факултет „Социологически и 
политически науки”, Грузия; НПО „Агрикола”, Украйна; НПО „Екологична 
асоциация за изследвания”, Молдова. Бюджетът за Община Варна е 165 275,46 
лв., а общият бюджет е в размер на 1 191 052,55 лв.

Специфична цел 4.4. Подкрепа за стимулиране на международните контакти и партньорства за постигане на високо ниво на 
развитие на морската индустрия и туризма
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744 П.4.25 Проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море” ЕФ, ДБж Екип за управление 
на проекта 2014 - 2015 13 251 лв.

Изпълняват се основните дейности в рамките на проекта свързани с 
документирането на градовете-пристанища и създаване на мрежа „Културни 
пристанища“. Целта на проекта „LIMEN” е значително да допринесе за 
справянето с основния проблем, относно липсата на пресечна точка между 
културната и туристическата сфери и развитието на културния туризъм в 
широкия Черноморски регион.

745 П.4.26  Създваване на черноморски мрежи с цел популяризиране на съвместни 
инициативи за развитие на туризма и морския сектор ЕФ, ОБж

Дирекция 
"Туризъм", НПО, 

частен сектор
2016 - 2018 - Не е отчетено изпълнение.

6 500 000 лв. 65 010 лв. 1.000153846

746 П.4.27 Активизиране на икономическия, социален и културен обмен между 
Община Варна  и чуждестранни общини в Югоизточна Европа ЕФ, ОБж

Дирекция 
"Канцелария на 

кмета"
2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

747 П.4.28 Обмяна на добри практики за превръщане на град Варна в културен и 
икономически център в Югоизточна Европа ЕФ, ОБж Дирекция ЕНОП, 

НПО 2015 - 2017 0
За реализация на посочената дейност през отчетния период Община Варна 
реализира проект „LIMEN: Културни пристанища от Егейско до Черно море”. 
Стойността на проекта е отчетена в СЦ 4.4

748 П.4.29 Превръщане на град Варна в регионален, национален и международен 
спортен, медицински и балнеоложки център ЕФ, ОБж Община Варна 2016 - 2019 - Не е отчетено изпълнение.

749 П.4.30 Развитие на капацитета на Община Варна за ефективно участие в новите 
европейски проекти и програми за периода 2014 –2020 ЕФ, ОБж Дирекция ЕНОП 2014 - 2015 0

За развитие на капацитета на Община Варна са проведени редица обучения в 
следните области: "Управление на проекти"; "Електронно управление"; 
"Регионално и местно развитие"

750 П.4.31
Разширение на действащите клъстери в европейското партниране с цел 
навлизане на международните пазари и увеличаване на преките 
инвестиции

ЕФ, ОБж Община Варна 2017 - 2020 Не е отчетено изпълнение.

751 П.4.32 Проект EUniverCities – „Партньорство между градове и университети за 
развиване на устойчиви градски икономики и общества” ЕФ, ОБж Екип за управление 

на проекта 2014 - 2015 44 030 лв.

Продължава реализацията на проекта.  През отчетния период са изготвени 4 
въпросника за определяне на взаимовръзките град- университет; направено е 
допитване до членовете на Местния координационен съвет (МКС), 
преподаватели от университета и студенти; 
изведени са основните опорни точки за подобряване на взаимовръзките град-
университет; проведени са четири срещи на МКС; организирана е 
многостранна среща за партньорска проверка (Peer Review Meeting) в град 
Варна през юни 2014; проведени са транснационални срещи за партньорски 
проверки (Peer Review meetings)

Приоритет 4.3. Развитие на европейското и атлантическото партниране на Община Варна

Специфична цел 4.5.Европейско партниране за превръщане на град Варна в културен и икономически център в Югоизточна 
Европа
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Реално изпълнение 
за 2014 г.

Стойност в 
лв./ бр.

Планиран период на 
проекта/

дейността
Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейностиВключен в 

ИПГВР
Референ-
тен номер Наименование Източник на 

финансиране
Отговорна 

организация
№ по 
ред

752 П.4.33
Проект SMART CIBER „Система от карти, оценка на риска от тероризъм 
срещу инфраструктурни обекти при организирането на мащабни събития 
и митинги”

ЕФ, ОБж Екип за управление 
на проекта 2014 14 973 лв.

В началото на 2014 г. завърши изпълнението на прокта. В рамките на проекта е 
разработен модел, обоснован върху опита на 4 страни (Италия, Унгария, 
България и Холандия), въз основа на софтуер в мрежа, за разработване на 
систематизирана база данни и системи за обратна връзка с критични 
инфраструктурни обекти. Моделът позволява разработването на динамична 
карта, отчитаща индикатори на потенциален риск и улеснява своевременната 
превенция на нежелани сценарии. Особен акцент е поставен върху 
терористични инциденти по време на значими събития и около важни за града 
обекти. Общия бюджет е 617 169.75 лева, а  бюджет на Община Варна в края на 
периода възлиза на 63 929 лв.

753 П.4.34 Проект Е.T.O.S. “Ефективно обучение за хора в неравностойно 
положение” ЕФ, ОБж Екип за управление 

на проекта 2014 6 007 лв.

В началото на отчетния период приключи реализацията на проект Е.T.O.S.,  в 
който Община Варна е партньор с 10 международни организации от 5 държави, 
членки на ЕС – Италия, Великобритания, Гърция, Полша и Литва, и Асоциация 
„Да съхраним жената” - Варна. Проектът реализира иновативен обучителен 
подход и система за сертифициране на хора с обучителни затруднения, 
нискоквалифицирани възрастни, младежи и възрастни, отпаднали от училище, 
дълготрайно безработни. Общият бюджет е в размер на 777 890,31 лева, от 
които бюджета на Община Варна е 51 916.71 лв.

144 800 000 лв. 779 540 лв.

754 П.4.35 Варна - европейска столица на културата 2019 г.
ОБж, ДБж, 
ЕФ, частен 

сектор
Дирекция КДР 2014 - 2020 585 108 лв.

След успешната преселекция на град Варна за престижната титла през декември 
2013 г., през 2014 г. стартира процес по подготовката на втората апликационна 
форма за финала на състезанието чрез осъществяване на дейности, свързани с 
информационна кампания сред гражданите и гостите на Варна, кампания по 
набиране на партньори и проекти за изготвяне на артистичната програма.

755 П.4.36
Финансиране на проекти на НПО и състезания по младежко 
предприемачество. Реализиране на дейности във връзка с кандидатурата 
на Община Варна за Европейска младежка столица

ОБж, ЕФ Дирекция ОМДС 2014 - 2020 194 432 лв.
По програма "Младежки проекти" са подкрепени 19 проекта на НПО и 1 
проект на неформална младежка група. Всички проекти са в подкрепа и 
промотират кандидатурата на Варна за ЕМС 2017 г. 

Специфична цел 4.6. Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат Варна да е конкурентоспособна „Европейска 
младежка столица 2016г.” и „Европейска столица на културата 2019г.”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

стойност в лв./ бр.

1 Участие на Община Варна на национален кулинарен 
фестивал "Варна 2014" ОБж Дирекция "Туризъм", 

ВТК 7 000 лв. Събитието е проведно на 04.12.2014г. и е посветено на кулинарните традиции за Никулден.

2
Закупуване и разпространение на енциклопедични 
справочник "Варненска енциклопедия", 1-ви и 2-ри том и  
"Северно черноморие",  1-ви и 2-ри том

ОБж Дирекция "Туризъм" 1 000 лв.
10 броя на том І и том ІІ на "Варненска енциклопедия"и 10 броя на том І и том ІІ на "Северно 
черноморие", предоставени на Туристически информационен център, Общински съвет, дирекции 
в общината и др.

3
Изграждане на нов корпус на два етажа за две групи, с 
подземен етаж, включващ плувен басейн и физкултурен 
салон в ОДЗ 11 "Детски свят"

ОБж,
централен бюджет Дирекция ОМДС 646 024 лв. Отчетените средства са за изпълнение на СМР. Увеличен е броят на местата в детските градини с 

60.

4 Изграждане на нов корпус за 4 групи, с кухненски бокс и 
физкултурен салон в ОДЗ "Иглика"

ОБж,
централен бюджет Дирекция ОМДС 1 378 082 лв.

Изграден е нов корпус за 2 групи, с кухненски бокс и физкултурен салон и са преустроени други 2 
съществуващи групи в ОДЗ "Иглика". Отчетените средства са за строителство и обзавеждане. 
Увеличен е броят на местата в детските градини със 70.

5

Основен ремонт на общински имот, находящ се в кв. "Чайка", 
19 м.р., промяна на предназначението и преустройство на 
сградата в детска градина за 5 групи, физкултурно-музикален 
салон, кухненски бокс и котелно стопанство

ОБж,
централен бюджет Дирекция ОМДС 1 772 191 лв. Отчетените средства са за СМР и обзавеждане. Увеличен е броят на местата в детските градини 

със 150.

7 Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ОПРЧР ВСУ "Черноризец 

Храбър" 314 961 лв.

През отчетния период  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" успешно приключи  
изпълнението на проект "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски 
свободен университет "Черноризец Храбър", финансиран по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" на стойност 628 106,36 лева.
Чрез реализацията на проекта се развива и повишава качеството на системата за дистанционното 
обучение и разширяване на електронните форми на обучение в образователния процес.

8 Актуализиране на учебната документация и учебния процес 
във ВСУ "Черноризец Храбър" ОПРЧР ВСУ "Черноризец 

Храбър" 75 105 лв.

Продължава изпълнението на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес 
във ВСУ "Черноризец Храбър", в който университета е водеща организация в партньорство с 
Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, сдружение "Българска 
асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна. Безвъзмездната 
финансова помащ е в размер на 195 060,41 лева.
При реализирането на проекта се дава възможност на бизнеса да се включи в изработването на 
учебните планове и програми, както и при разработването на практически задачи, които да бъдат 
заложени в обучението. 

Допълнителни проекти реализирани през 2014 г., чието изпълнение допринася за постигане на 
специфичните цели от Общинския план за развитие 2014-2020 година

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на приоритетните сектори на община Варна и изграждане и развитие на 
клъстери

Приоритет 1.2. Подобряване на качеството на образованието
Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез 
осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямo  потребностите на 
пазара на труда

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Реално изпълнение на 
плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 

ред Наименование източник на 
финансиране

включен в 
ИПГВР отговорна организация
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стойност в лв./ бр.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 

Реално изпълнение на 
плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 

ред Наименование източник на 
финансиране

включен в 
ИПГВР отговорна организация

9
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване 
на преподавателите във Варненски свободен университет 
"Черноризец Храбър"

ОПРЧР ВСУ "Черноризец 
Храбър" 58 051 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно: Създаване, апробиране и усъвършенстване на 
система за кариерно израстване на преподавателите. Разработени и проведени курсове по ИКТ за 
усъвършенстване на знанията и уменията на преподавателите.

10
Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и 
иновации между Варненски свободен университет 
"Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри"

"Без граници" ВСУ "Черноризец 
Храбър" 140 891 лв.

Продължава изпълнението на дейностите по проучване на успешните практики на CUE (Coventry 
University Enterprises Ltd.) в областта на обучението по предприемачество и развитие на 
дигиталните компетенции. Създаване на мрежа за виртуална свързаност между ВСУ и CUE, което 
ще е препоставка за комуникациите и обмен на ресурси между двете институции. Чрез 
интегрирането на системата за електронно обучение на ВСУ с електронния портал на CUE, 
студенти и преподаватели ще могат да използват в учебния процес директно ресурсите на CUE – 
курсове, казуси, проекти, задачи, а студентите от CUE ще могат да използват учебни материали 
на ВСУ. Една от най-важните ползи от проекта е създаването на Фонд за финансиране на 
иновативни студентски идеи. Стойността на проекта е в размер на 295 910,93 лв.

11
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в 
системата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев 
Стоянов" – Варна

ОПРЧР Медицински университет - 
Варна 525 245 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно: постигане на по-успешна социална и трудова 
реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, 
развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.

12

Актуализиране и апробиране на учебни планове и програми 
на факултета по фармация при МУ-Варна в съответствие с 
потребностите на фармацефтичния бизнес и изискванията на 
пазара на труда

ОПРЧР Медицински университет - 
Варна 138 200 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно:  Да се изпълни социалната поръчка от 
фармацевтичния бизнес за придобиване на висока професионална компетентност и 
информираност на студентите по фармация на Медицински университет - Варна, ведно с 
повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

13

Повишаване на комуникативната компетентност на 
студентите по медицина, дентална медицина, фармация, 
здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и 
създаване на нови учебни програми по комуникация в 
областта на здравеопазването и специализиран чужд език, 
отговарящи на съвременните потребности на болниците и 
други лечебни заведения и на изискванията на модерна 
информационна среда

ОПРЧР Медицински университет - 
Варна 168 446 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно: Ревизия, оптимизиране и създаване на нови 
учебни програми за обучение на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравни 
грижи и здравен мениджмънт, по комуникация в здравеопазването и специализиран чужд език, 
които да отразяват обективно потребностите и изискванията на бъдещите работодатели на тези 
специалисти, т.е. на различните видове здравни заведения.

14 IMED - KOMM - EU Interkulturelle medizinische Kommunikation 
in Europa. 

Leonardo DE/12/ LLP 
-Lvd/ TOI/ 147 501  

Медицински университет - 
Варна 18 676 лв.

По проекта са реализирани следните дейности: 1/ Създаване на елетронни курсове за обучение на 
специализиран медицински език за лекари на български, немски, унгарски, словашки; 2/ 
Създаване на електронен курс за обучение на медицински сестри на унгарски, чешки, словашки и 
немски; 3/ Създаване на електронна система за комуникация лекар - пациент; 4/ Създаване на 
електронна тетрадка към работния курс; 5/ Разработване на изпити по специализиран медицински 
сестри за международен сертификат ECL и 6/ Изработване на видео материали за електронно 
обучение. 

Приложение № 2 2  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година



стойност в лв./ бр.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 

Реално изпълнение на 
плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 

ред Наименование източник на 
финансиране

включен в 
ИПГВР отговорна организация

15
Проект „Повишаване на научния потенциал и възможностите 
за кариерно развитие в областта на медицината, 
здравеопазването и биотехнологиите“

Оперативна 
програма „Развитие 

на човешките 
ресурси“

Медицински университет - 
Варна 442 036 лв.

Приключи изпълнението на проект „Повишаване на научния потенциал и възможностите за 
кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите“. Изпълнени 
са всички дейности и успешно е постигната основната цел на проекта, а именно:
- Да се укрепи развитието на българския научен потенциал в областта на медицината, 
здравеопазването и биотехнологиите чрез достъпност на научно-образователното развитие.
- Да се стимулират завършилите висше образование в областта на медицината и здравеопазването 
да продължават своето обучение за получаване на научна степен и кариерно развитие в областта 
на науката.
- Да се подобри качеството на живот на младите учени и равенство на възможностите чрез 
достъпност на научно-образователното развитие и прилагане на европейски и световни стандарти.

16 Усъвършенстване на системите за управление в Медицински 
университет Варна

Оперативна 
програма „Развитие 

на човешките 
ресурси“

Медицински университет - 
Варна 337 674 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно: въвеждане на интегрирана система за единна 
система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на 
учебната дейност, осигуряване на постоянно повишаване на качеството, повишаване на 
удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета 
услуги.

17
Създаване на съвременна система за кариерно израстване на 
преподавателите в Медицински университет"Проф.Д-р 
Параскев Стоянов"-Варна

Оперативна 
програма „Развитие 

на човешките 
ресурси“

Медицински университет - 
Варна 103 207 лв.

Изпълнението на проекта приключи през 2014 год. Изпълнени са всички дейности и успешно е 
постигната основната цел на проекта, а именно: създадаване на условия за повишаване качеството 
на образователните услуги в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна" 
чрез мотивиране на преподавателския състав за пълноценно участие в образователния процес, 
ориентиран към потребностите на пазара на труда, за изграждане на икономика, основана на 
знанието и за превръщането на университета в място на целенасочена и последователна грижа за 
кариерното развитие на своя най-важен ресурс. 
 В рамките на проекта са проведени 12 курса  и са обучени 429 преподаватели. 

18 Еразъм Организация на мобилността. 2014 - 1- BG01 - 
KA103 - 0017 

Медицински университет - 
Варна 212 519 лв. 54 преподаватели и студенти са включени в програмата за мобилност. 

19
Постигане на устойчивост на градската среда чрез 
осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи 
се градски условия

Седма рамкова 
програма

Университетски колеж, 
Дъблин, Ирландия 85 116 лв.

Варненски свободен университет участва като партньор в изпълнението на петгодишен проект 
"TURаS - Постигане на устойчивост на градската среда чрез осигуряване на висока гъвкавост в 
непрекъснато променящи се градски условия" №ENV.2011.2.1.5-1.
Проектът е съфинансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз и възлиза на 8 891 
398,00 евро. Срокът  за реализация е от 01.10.2011 г. до 30.09.2016 г. 
Водеща организация е Университетски колеж, Дъблин, Ирландия. В проекта участват още 26 
партньорски организации - университети, общини и търговски предприятия от Великобритания, 
Холандия, Сърбия, Дания, Германия, България, Словения, Италия, Белгия, Ирландия и Испания.
Проекът цели разработване на всестранни мерки за постигане на устойчивост на градската среда 
чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи се градски условия. 
Предвижданите мерки и подходи обхващат всички възможни сфери на градското развитие – от 
урбанистичното ниво до енергийна ефективност и зелената архитектура. 

Приоритет 1.3. Повишаване ефективността на иновациите и научните изследвания. Подкрепа на 
високотехнологични производства и услуги.

Специфична цел 1.5. Насърчаване и развитие на научноизследователската и иновационна дейност за 
технологичното развитие в предприятията

Приложение № 2 3  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 
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плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 

ред Наименование източник на 
финансиране

включен в 
ИПГВР отговорна организация

20

Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез 
извършване на научно-изследователска и развойна дейност с 
приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална 
медицина“

ОП "Развитие 
конкурентоспособ-

ността на 
българската 

икономика" 2007-
2013

Медицински университет - 
Варна 3 976 001 лв.

През отчетния период продължава изпълнението на проект "Повишаване на 
конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна 
дейност с приложен характер във факултети „Медицина“ и „Дентална медицина“. Сформиран е 
екип за управление на проекта, създадена организация за успешно изпълнение на проекта; 
Осигурено е ефективно управление на дейностите по проекта; Проведена процедура за избор на 
изпълнители от страна на бенефициента за доставка на оборудване и сключени договори  с 
избраните изпълнители; Закупено еоборудване, което е инсталирано и  въведено в експлоатация.

21 "Стажант в хранително-вкусовата промишленост"

Секторна програма 
"Леонардо да 

Винчи", дейност 
"Трансфер на 

иновации"

Асоциация на 
работодателите в 
мелничарската и 

хлебопекарна 
промишленост - 

ROMPAN 
ВСУ - Варна

9 356 лв.

През отчетната година продължава изпълнението на проекта. В рамките на проекта се извършва 
проучване "Твоето бъдеще в мелничарска промишленост и хлебопроизводството" и се организира 
конкурс "Младите в мелничарската промишленост и хлебопроизводството". Основната цел на 
конкурса ще е да мотивира учениците от професионалните училища, при които има риск за по-
ранно напускане, да развият своя потенциал и да увеличат шансовете си за професионална 
реализация в областта на хлебопроизводството. Дейностите по проекта ще обхванат ученици и 
представители на бизнеса от редица европейски страни.

22 Ремонт на пенсионарски клубове ОБж ОПИП 57 690 лв. Извършен ремонт на 8 пенсионерски клуба на територията на общината.

23 Ремонт на центрове за обществена подкрепа ОБж ОПИП 29 523 лв. Изпълен е ремонт на 2 ЦОП - на ул. "Раковски" и ДДЛРГ "Другарче".

24 Ремонт на домове за деца, лишени от родителска грижа ОБж ОПИП 11 006 лв. Извършени са ремонтни дейности в сградата на ДДЛРГ „Княгиня Надежда“.

25
Предоставяне на социалната услуга "Център за социална 
рехабилитация и интеграция за лица злоупотребяващи с 
алкохол или зависими"

ОБж Дирекция "Социални 
дейности" 23 760 лв.

Центърът  е с капацитет 25 места и предоставя комплекс от услуги, свързани с извършване на  
рехабилитация, социално - правни консултации, образователно и професионално обучение и 
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на 
лица зависими от алкохол. Услугата стартира от 13.03.2014г. Управлението на ЦСРИЛЗАЗ е 
предоставено на външен доставчик.  

26
Предоставяне на социалната услуга "Център за социална 
рехабилитация и интеграция за възрастни с психични 
разстройства"

ОБж Дирекция "Социални 
дейности" 25 610 лв.

Услугата стартира от 07.08.2014г. Центърът е с капацитет 25 места и предоставя комплекс от 
услуги, свързани с извършване на  рехабилитация, социално - правни консултации, образователно 
и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми 
за социално включване на възрастни с психични разстройства. Неговото управление е 
предоставено на външен изпълнител.

27 Предоставяне на социалната услуга "120 социални асистента 
на деца със специална образователни потребности" ОБж Дирекция "Социални 

дейности" 629 753 лв.

Услугата "Социален асистент" предоставя комплекс от услуги, насочени към социална работа с 
деца със специални образователни потребности, задоволяване на потребностите от организация 
на свободното време и осъществяване на контакти.Услугата се реализира от 01.01.2014 г. и се 
изпълнява  съгласно законодателните изисквания. 

28
Проект: "Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане 
на 7 ЦНСТ на територията на Община Варна“ 

ОПРР Екип за управление и 
изпълнение 4 416 861 лв. През отчетния период завърши изграджането на  седем броя Центрове за настаняване от семеен 

тип, в 3 квартала на гр. Варна. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 
ЗА ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 
КУЛТУРА И СПОРТ
Приоритет 2.1. Осигуряване на възможности за заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване
Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за заетост и повишаване на трудовите доходи с акцент на 
младежката заетост

Специфична цел 2.2. Развитие на социалните услуги и социалната интеграция
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Реално изпълнение на 
плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 
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29 Проект "Да не изоставеяме нито едно дете - У дома, а не в 
дом" ОПРЧР Екип за управление и 

изпълнение 0 лв.

На 17.09.2014 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за проект "Да не 
изоставяме нито едно дете - У дома, а не в дом" по ОПРЧР. Проекът е на обща стойност 1 038 
862.50 лв. и е естествено продължение на проект "Подкрепа за деинституционализация на 
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск - изграждане на 7 ЦНСТ на територията 
на Община Варна“, финансиран от ОПРР. 
Проектът цели извеждане на деца с увреждания от институции и отглеждането им в среда близка 
до семейната и предоставяне на възможност за социално включване на деца с увреждания, чрез 
осигуряване на възможност за участието им във всички аспекти на живота в общността.

30 Изграждане и оборудване на нова детска ясла №6 "Мечо Пух" 
в ж.к. "Вл. Варненчик" ДБж. Дирекция 

"Здравеопазване" 690 728 лв.
В отчетената стойност са включени разходите за СМР, упражняването на авторски и строителен 
надзор и доставката на оборудване за  детска ясла №6 "Мечо Пух". Дейностите са реализирани 
през 2013 г., като част от средствата са изплащани през 2014 г.

31 Изграждане на пристройка за две яслени групи,  към 
съществуващата сграда на детска ясла №11 "Иглика" ДБж. Дирекция 

"Здравеопазване" 513 041 лв. Изпълнено е изграждане и оборудване на пристройка за две яслени групи /в това число авторски и 
строителен надзор/

32 Общинска програма „Лечение с метадон на лица зависими 
към опиоиди” ОБж. Дирекция 

"Здравеопазване" 110 000 лв.

Програмата е насочена  към повлияване на всички аспекти на зависимостта и включва модули за 
индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, 
психосоциални интервенции, формулиране на индивидуален лечебен план, основаващ се на 
цялостната оценка на случая и информираното съгласие на пациента. 

33 Ремонт и внедряване на енергоспестяващи мерки в детска 
ясла №7 "Роза" ДБж. Дирекция 

"Здравеопазване" 15 187 лв. Изпълнен е частичен ремонт на покрив, положена е хидроизолация на част от покрива, вътрешен 
ремонт на помещения, ремонт на ел. инсталация, монтаж на нови осветителни тела

34 Ремонт на детска кухня №2 бул.“Цар Освободител“ №64 ОПИП 14 502 лв. Подменена е дограмата на детска кухня №2, бул.“Цар Освободител“ №64  и 
 детска кухня №1 кв.“Вл.Варненчик“ кухненски блок СОУ „Яворов“.

35 Ремонт на сгради общинска собственост ОПИП 5 512 лв.
Извършване на ремонтни дейности на търговски обект /сглобяема модулна постройка находяща 
се в ж.к."Чайка", спирка „Делфинариум“/, в това число: ремонт на покрив, боядисване на 
фасадата и вътрешен ремонт.     

36
Приложение на нови технологии и методи в науката за 
храненето – проучване на концепцията за фенотипната 
пластичност 

VII Рамкова 
програма 

Медицински университет - 
Варна 61 348 лв.

Продължават дейностите по Европейски научно-изследователски проект на Катедрата по 
биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, стартирал през 2012 г.  към Лабораторията по 
нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици.  Той  е с продължителност четири години и 
е финансиран с общо 6 млн. евро по VII Рамкова програма на Европейския съюз, като 250 хил. 
евро ще бъдат предоставени на МУ- Варна. В партньорство с 22 организации от цяла Европа, 
САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия се очаква да бъдат получени резултати, които целят 
надграждане на досега известните открития в областта на човешкото хранене. През отчетния 
период е извършено събиране на база данни с научна информация, която да послужи за 
създаването на алгоритъм за оценка на влиянието на храната върху човешкото здраве. 

37 Планиране и прогнозиране на човешките ресурси в 
здравеопазването

Общи действия на 
Генерална дирекция 

Здравеопазване и 
потребители към 

Европейската 
комисия

Медицински университет - 
Варна 34 287 лв.

Темата на проекта е една от най-приоритетните в областта на здравеопазването на България и 
всички страни членки на Европейския съюз, тъй като засяга процесите на мобилност при лекарите 
и медицинските сестри, достъпа до здравеопазване на различните групи от населението, 
образованието и специализацията на медицинските специалисти и ефективното разпределение на 
ресурсите в здравеопазването и развитие на човешкия потенциал.

Приоритет 2.2. Подобряване на системата на здравеопазване, включително при бедствия и аварии

Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги
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38 Обучение на медицински сестри и акушерки за работа в 
Център за майчино и детско здраве. 

Агенция на ООН: 
Уницеф

Медицински университет - 
Варна 14 957 лв.

Чрез проекта се осигурява подготовка на квалифицирани специалисти за работа в Център за 
майчино и детско здраве за извършване на домашни посещения на бременни и деца от 0 до 3 
години за предоставяне на комплекс от здравни услуги,ориентирани към подобряване на детското 
здраве и развитие. 

39 Ремонт на сграда, намираща се в гр.Варна, р-н "Одесос", ул. 
"Мусала" №7 - Хорова школа „Морски звуци“ ОБж 9 387 лв. Направен е текущ ремонт на сграда.

40 Ремонт на читалище "Искра 1909", с. Константиново ОБж 32 447 лв. Изпълнен е ремонт на сградата на читалище "Искра 1909"  и обследване за ЕЕ, технически 
паспорт и задание за проектиране. 

41 Възстановяване, разширяване, ефектно осветление, 
консервация и разконсервация на "Римски терми" - Варна ОБж 227 791 лв.

През отчетния период е извършено възстановяване разширяване ефектно осветление на Големи 
Римски терми. Направените през 2014 г. разходи са в размер на 108 979 лв.
През отчетния период е направена неотложна разконсервация на „Римски терми“ Варна според 
съществуващите нормативи. За дейността са изразходвани  118 812 лв.

42 Извършвани са ремонтни дейности на помещение в база 
„Младежки дом“ ОБж ОП ИП 5 119 лв. Извършвани са ремонтни дейности на помещение в база „Младежки дом“ – шпакловка, поставени 

са тапети, ламиниран паркет и др.   

43
Озеленяване, паркоустрояване и изграждане на Скейт парк, 
Скуош център и Площадка за ролери в Спортно-атракционен 
комплекс в ж.к.“Младост“, р-н „Младост“

ОБж ОП ИП 37 301 лв.
През 2014 г. е направено озеленяване на САК "Младост" и е изградена автоматизирана поливна 
система. Засадени са 471 бр. вечнозелени храсти , 684 бр. обилно цъфтящи, увивни лиани, жив 
плет и затревяване на площи.

44 Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на 
круизен туризъм в Черноморския регион

програма 
"ТЕМПУС"

Университетът в 
Падерборн, Германия 8 323 лв.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ продължава участието си като партньор 
в тригодишния проект „CruiseT - Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен 
туризъм в Черноморския регион“, по програма "ТЕМПУС". Общата стойност на проекта е 1 338 
013,60 евро и е с продължителност от 01.12.2013 до 30.11.2016 г.
Водеща организация е Университетът в Падерборн, Падерборн, Германия, като в проекта 
участват още 26 партниращи организации от Украйна, Грузия, Германия, Румъния, Словакия. 
Проектът има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на висшето образование и обучение 
в областта на туризма между ЕС и неговите източни съседи (Грузия, Украйна), да подкрепи 
развитието на туризма и по-специално да подобри качеството на круизния туризъм в региона на 
Черно море чрез укрепване на сътрудничеството между университетите и промишлеността  и  да 
подобри привлекателността на висшето образование в страните-партньори от региона на Черно 
море. 

45

Многофакторен, основан на доказателаствата подход, 
използващ поведенчески модели в разбирането и 
промотирането на забавление, здравословна храна, игри и 
политика за предотвратяване на наднорменото тегло в ранна 
детска възраст. 

VII Рамкова 
програма 

Медицински университет- 
Варна 12 025 лв.

Проектът е научно изследване, финасирано от ЕК (за периода 2010-2014 г.) за развитие и 
проверка на иновативна и научно базирана програма за превенция на наднормено тегло при деца 
в 4-6 годишна възраст. Програмта има за цел разширяване на знанията и разбирането на 
поведенията и техните определящи фактори водещи до ранно затлъстяване.

Приоритет 2.4. Създаване на условия за спорт и пълноценно използване на свободното време на младите хора. 
Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.

Специфична цел 2.7. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора.

Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и  повишаване на физическата култура на населението.

Специфична цел 2.9. Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора на града.

Приоритет 2.3. Развитие на културата и културните институции, разширяване и улесняване на достъпа на 
гражданите до изкуство и култура
Специфична цел 2.5. Подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата
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46 Проект: „Община Варна – компетентна и ефективна 
администрация“ ОПАК Екип за управление на 

проект 4 490 лв.

На 21.08.2014 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Бюджетът на прокта е в 
размер на 199316.97 лв., 100% БФП.
Основната цел на проекта е да повиши знанията и уменията на общинските служители за 
ефективно и качествено изпълнение на служебните си задължения. Общият брой на обучените в 
резултат на изпълнение на проекта - 215 .

48 Основен ремонт на бул.“Цар Освободител“ ОБж ОПИП 2 509 223 лв. През отчетния период е ремонтиран бул.“Цар Освободител“ в участъка от бул. „Княз Борис“ до 
ул. „Отец Паисий“. 

49 Основен ремонт и реконструкция на ул.“Бели Лилии“ ДБж 
ОБж ОПИП 288 989 лв. Направен е основен ремонт и реконструкция на  ул.“Бели Лилии“ от ул.“Детелина до 

ул.“Карамфил“, р-н "Приморски". 

50 Основен ремонт и реконструкция на ул.“Мир“ ДБж 
ОБж ОПИП 274 119 лв. Основен ремонт и реконструкция на ул.“Мир“ в участъка от ул.“Елица“ до ул.“Цани 

Калянджиев“, р-н "Приморски". 

51

Пълен инженеринг на ул. "Брегалница", основен ремонт и 
нова организация на движението по улиците в карето на 
ул.“Брегалница“, „Дойран“, „Илинден“, „Битоля“ и паркинг 
пред входа на IVДКЦ и Спешна помощ, р-н „Приморски“

ОБж ОПИП 293 682 лв.
Направено е проектиране и е извършен основен ремонт и нова организация на движението по 
улиците в карето на ул.“Брегалница“, „Дойран“, „Илинден“, „Битоля“ и паркинг пред входа на IV 
ДКЦ и Спешна помощ, р-н „Приморски“. 

52 Реконструкция и ВиК ул.“Безименна“ ОБж ОПИП 574 758 лв. Завършен е първи етап на реконструкция и ВиК на ул. "Безименна".

53

 Открит уличен паркинг по бул.“Приморски“ в участъка от 
ул.“Преслав“ до ул.“Черноризец Храбър“ и рехабилитация на 
прилежащата инфраструктура по бул.“Приморски“ и 
ул.“Осми ноември“ по плана на 8-ми м.р. гр.Варна

ОБж 
JESSICA ОПИП 1 431 518 лв.

 През 2014 г. е проектиран и е изграден открит уличен паркинг по бул.“Приморски“ в участъка от 
ул.“Преслав“ до ул.“Черноризец Храбър“ и рехабилитация на прилежащата инфраструктура по 
бул.“Приморски“ и ул.“Осми ноември“ по плана на 8-ми м.р. гр.Варна. Същият е изграден с 
финансиране от финансов инструмент JESSICA.

54

Реконструкция на бул.“Цар Освободител“ в участъка от 
бул.“Република“ до П.В. Летище, р-н Младост и р-н 
Вл.Варненчик и ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“ и 
парк гр.Варна.

ОБж ОПИП 96 328 лв.

Започна изготвянето на технически проект за реконструкция на бул.“Цар Освободител“ в 
участъка от бул.“Република“ до П.В. Летище, р-н "Младост" и р-н "Вл.Варненчик" и ул.“Ана 
Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“ и парк гр. Варна. Отчетената стойност е за изплатен хонорар на 
проектанта.

55 Изграждане на паркинг на ул.“Хан Севар“ около СОУ „Гео 
Милев“ р-н Младост ОБж ОПИП 136 312 лв. Започнато е изграждането на извънуличен паркинг на ул.“Хан Севар“ около СОУ „Гео Милев“, р-

н "Младост"

Приоритет 2.5. Развитие на гражданското общество и подобряване на институционалната среда за по-висока 
ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 2.11. Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското 
общество.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЧРЕЗ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ  МРЕЖИ И ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

Приоритет 3.2. Интегрирано изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура 
на Общината, за подобряване на териториалната свързаност, благоустрояване на селищната среда и достъпност до 
обектите за публични услуги.
Специфична цел 3.3.: Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в 
Общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги организация на движението
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56 Изграждане на нови улици в комплекс "Чайка" ОБж ОПИП 59 784 лв. Изготвяне на технически проект за улици в комплекс „Чайка“, р-н "Приморски"

57 Основен ремонт на панорамен път от кв.„Галата до 
Ракитника“ ОБж, ДБж ОПИП 186 671 лв. Основен ремонт на панорамен път от кв.„Галата" до местност "Ракитника“ 

58 Проектиране и изготвяне на технически проект за паргинги ОБж ОПИП 54 840 лв.
Отчетените средства са за проектиране  на открити паркинги по бул. "Княз Борис I" и изготвяне 
на технически проект за „Извънуличен паркинг на ул.“Хан Севар“, около училище „Гео Милев“, 
р-н „Младост“. 

59

Рехабилитация, текущи и аварийни ремонти на уличната 
мрежа и прилежащите й части, в т.ч. подлези, пешеходни 
пътеки, регулация на движението, отводнявания, поддръжка 
и ремонти на улично осветление, в т.ч. проектиране и др. 
дейности по пътната и уличната инфраструктура на Община 
Варна

ОБж/ДБж ОПИП 5 385 336 лв.

За рехабилитация, ремонт на пътната и уличната мрежа, в това число и прилежашите ѝ части през 
отчетния период са изразходвани 4 356 979 лв. За поддръжка и ремонти на уличното осветление 
са изразходвани средства в размер на 965 865 лв. За изграждане, реконструкция и проектиране на 
сфетофарни уредби през 2014 г. са изразходвани 62 492 лв.

60 Проект MOBISEC  – Мобилни инициативи за устойчиви 
европейски общности“ ЧРАУЕ 0 лв.

През месец февруари 2014 г. стартира изпълнението на пилотни мерки, предвидени в Работен 
пакет 2 "Безопасност на велосипедисти и пешеходци" на проект „MOBISEC – Мобилни 
инициативи за устойчиви европейски общности”, който се изпълнява от Община Варна и 
Черноморска Регионална Агенция за Управление на Енергията /ЧРАУЕ/./. Безвъзмездната 
финансова помощ е в размер на 363 059,88лв., което представлява 50% от стойността на проекта. 
Периодът на изпълнение е 01/01/2012г. до 01/09/2015г. В рамките на проекта са: изградени 18 
повдигнати пешеходни пътеки на възлови места в града; обезопасен е тротоар до СОУПЧЕ 
„Ал.С.Пушкин“; ремонтирани са два пешеходни подлеза в р-н "Вл.Варненчик" и в р-н 
"Приморски"; ремонтирана е пешеходна пасарелка в р-н "Приморски"; изграден е тротоар – 
пешеходна зона около детска градина и филиал в р-н "Аспарухово"; изградени са рампи към 
пешеходна пътека и тротоарни пътеки за инвалиди в район "Аспарухово"; изградено е пешеходно 
трасе и тротоар в район "Владислав Варненчик"; изградена е пешеходна алея в район "Младост" - 
208 м2; велосипедната алея в р-н "Одесос" е маркирана с колчета, ограничаващи паркирането на 
автомобили и е опреснена хоризонталната маркировка – 1 705,60 м2; ремонтирано е велосипедно 
трасе в р-н "Аспарухово" – 127,12 м. На повечето обекти е монтирана вертикалната маркировка – 
светещи LED знаци със слънчев панел, а пешеходните пътеки са обозначени или със светещи 
вградени лампи, или с насочено осветление.

61

Подобряване на конкурентоспособността на 
научноприложните изследвания в областта на хидро- и 
аеродинамиката за оптимизация на експлоатационните 
качества на корабите и повишаване на енергийната им 
ефективност

Бюджетни средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН
Усъвършенствана е методологията на провеждане на моделни изследвания за оптимизация на 
ходовите качества на различни типове кораби с прилагане на енергоспестяващи иновативни 
технически средства.

62 Реверсивно използване на енергията на вятъра за гасене на 
вълните в бреговата зона. Бюджетни средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН

Изследвани са възможностите за инсталиране на пневматичен вълнолом в бреговата зона, 
намаляващ вълновото въздействие върху брега. Разработена е принципна схема на захранване на 
пневматичната система с ветрова енергия, получена от ветрови конвертор.

Специфична цел 3.6. Подобряване на енергийната ефективност, развитие на енергийните мрежи и разширяване 
използването на ВЕИ според Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 – 2020 г. 

Специфична цел 3.7. Ефективно разширяване и модернизиране на топлофикационната мрежа. 

Специфична цел 3.8. Интензификация на процеса по подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на 
отпадъчните води с изграждане и разширяване на пречиствателни съоръжения.
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63
Изграждане на водопроводни отклонения в кв.Аспарухово по 
ул.Народни будители, ул.Балкапан, ул. "Горна студена", ул. 
"Злетово", ул.Тунджа и ул.“Маркови кули“

ДБж ОП ИП 126 525 лв. Започнато е строителството на водопроводни отклонения в кв.Аспарухово по ул.Народни 
будители, ул. "Балкапан", ул. "Горна студена", ул. "Злетово", ул. "Тунджа" и ул.“Маркови кули“.

64 Ремонт на ВиК проводи във 2-ри; 3-ти ;4-ти; 8-ми; 10-ти м.р. 
р-н „Одесос“ ОБж ОП ИП 596 919 лв.

Направен е ремонт на ВиК проводи във 2-ри; 3-ти ;4-ти; 8-ми; 10-ти м.р. р-н „Одесос“ – 
Изпълнени са изкопни и насипни работи, укрепване, армировка и бетонови работи, 
хидроизолация и др.          

65 Общински приемник за бездомни кучета ОБж ОП ИП 52 326 лв. Извършени са редица текущи и аварийни ремонти на помещенията и клетките в ОПБК.

66
Благоустрояване на градската и селищната среда в това число 
ремонт, поддръжка на паркове, детски площадки, фонтани, 
чешми, украса, изготвяне на проекти и др. 

ОБж ОП ИП 527 374 лв. Извършено е благоустрояване на градската и селищната среда в това число ремонт, поддръжка на 
паркове, детски площадки, фонтани, чешми, украса, изготвяне на проекти и др. 

67
Създаване на ефективна и екологична технология  за 
проучване,  добив, транспортиране и съхранение  на морски 
дълбочинни утайки

Бюджетни средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН

Обзор на съществуващи технологии за производството на електроенергия от екологично чисто 
водородно гориво, получено чрез преработка на морска вода. Разработване на методика за 
определяне на външните натоварвания на съоръженията за добив на дълбоководни утайки чрез 
моделни изследвания и числено моделиране с наличен в ЦХА специализиран софтуер.

68 Числено и физическо моделиране на съоръжение за
извличане на сулфидни разтвори от придънните  морски зони Бюджетни средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН

Разработена е конфигурация на специализирано плаващо инженерно съоръжение за извличане на 
сулфитни разтвори с голяма концентрация от дълбочините на Черно море за целите на добива на 
възобновяема енергия чрез химична реакция. Иизследвано е взаимодействието му с околната 
среда и възможностите за позициониране. 

69 Озеленяване на тревни площи по бул.“Мария Луиза“ и 
бул.“Вл.Варненчик“, р-н „Одесос“. ОБж ОПИП 58 526 лв. Изпълнена е подготовка на основа и засаждане на вечнозелени храсти.

70 Научно-технически решения за развитие на зелен вътрешно-
воден транспорт в България Бюджетни средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН Систематизация на получени от научно-приложната дейност на ЦХА екологични проекти и 

технически решения на кораби за вътрешно плаване с висока ефективност

71 Младежко участие в процесите на демокрация на местни 
администрации в Европа

програма "Младежта 
в действие"

Ayuntamiento Cuenca, 
Испания 8 646 лв.

През отчетния период ВСУ - Варна успешно приключи участието си като партньор в проекта. 
Постигнати са основните му цели, а именно: повишаване на младежкото участие в процеса на 
вземане на решения от местните власти в страните от ЕС; установяване на политики, създадени от 
младежките съвети с цел техните решения да станат задължителни за местните администрации; 
увеличаване на комуникацията между местните Европейски органи и асоциации; увеличаване на 
участието на различни младежки асоциации в обществения живот.

Специфична цел 3.10. Интегрирано развитие на територията на Община Варна и благоустрояване  на селищната 
среда. 

Приоритет 3.3. Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към 
измененията на климата на територията и населението на Община Варна.

Специфична цел 3.12. Приоритетно прилагане на мониторинг за опазване на околната среда при добивната 
индустрия на сушата и в акваторията.

Специфична цел 3.16. Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на Общината с цел намаляване 
замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВАРНА ЧРЕЗ МЕЖДУРЕГИОНАЛНО, 
НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Приоритет 4.1. Развитие на междурегионалното партньорство на национално и европейско ниво
Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с европейски общини за насърчаване на публично частното 
партниране при трансфера на добри практики от Европейския съюз
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стойност в лв./ бр.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” 

Реално изпълнение на 
плана през 2014 г. Кратко описание на изпълнениеите проекти / дейности№ по 

ред Наименование източник на 
финансиране

включен в 
ИПГВР отговорна организация

72 Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на 
круизен туризъм в Черноморския регион

програма 
"ТЕМПУС"

Университетът в 
Падерборн, Германия 0 лв. Виж. поз.44,  от СЦ 2.8.

Направените през отчетния период разходи в размер на 8 323 лв. са отчетени в СЦ 2.8.

73
Членство в асоциацията "Кораби за бъдещето (Vessels for the 
Future)" под формата на публично-частно партньорство на 
договорна основа с ЕК

Собствени средства ЦХА-ИМСТЦХА-БАН Разработване на предложение за участие с писмо за намерения  

74 Проект „Европейска нощ на учените“ 633175 - K - TRIO 2 Медицински университет - 
Варна 18 202 лв.

Проектът има за цел да насочи общественото внимание към ролята на изследователите и науката, 
като цяло, в нашето ежедневие, икономическото развитие, социалното благополучие и по-
нататъшната интеграция в общия европейски дом, както и да се окуражат младите европейци да 
поемат пътя на научната кариера и да превърнат Европа във водеща научна сила.

75 Бизнес уроци ориентирани към международно действие програма Еразъм +, 
КД2 

Икономически институт, 
гр.Олденбург, Германия

ВСУ
0 лв.

Проектът има за цел решаване на проблеми на икономиката в структурно слабите региони на 
Източна България и Източна Полша. И двата района се характеризират с масовото изселване на 
населението, особено когато младите хора не виждат перспективи за работа и напускат региона 
или дори страната. Последствията са намаляващ прием на студенти и  закриване на училища. В 
Германия съществуват същите проблеми, особено с децата на имигрантите и малцинствата.

Приоритет 4.3. Развитие на европейското и атлантическото партниране на Община Варна

Специфична цел 4.5.Европейско партниране за превръщане на град Варна в културен и икономически център в 
Югоизточна Европа

Специфична цел 4.6. Насърчаване на дейности и проекти, които съдействат Варна да е конкурентоспособна 
„Европейска младежка столица 2016г.” и „Европейска столица на културата 2019г.”

Приоритет 4.2. Черноморско трансгранично сътрудничество

Специфична цел 4.3. Насърчаване създаването на международни мрежи за икономическо и социално развитие, 
основано на общи ресурси

Специфична цел 4.4. Подкрепа за стимулиране на международните контакти и партньорства за постигане на високо 
ниво на развитие на морската индустрия и туризма
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

Приоритет, Специфична цел, Мярка Индикатор Мярка Източник на 
информация Период на отчитане Базова стой-

ност
Целева стой-ност 

(2020 г.)

Постигнати 
резултати през 

2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Специфична цел 1.1. Повишаване на жизнеспособността и 
конкурентоспособността на МСП

Увеличение на инвестициите в ДМА, % (базова 
година 2012 – 717 902 000 лв.) % ТСБ - Варна Ежегодно 7.54 40 2

Брой проекти за технологична модернизация на 
предприятията (2012 г.) бр.

Информационна 
система за 
управление и 
наблюдение на 
структурните 
инструменти на 
(ИСУН)

Ежегодно 23 30 19

Брой фирми получили финансова подкрепа за 
реализация на проекти за покриване на 
изискванията за сертифициране на качеството и 
получаване на международно признати 
сертификати  (2012 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 30 40 0

Брой проекти за подкрепа на стартиращи 
предприятия (2013 г.) бр. ИСУН Ежегодно 72 85 105

Наети лица по трудово и служебно 
правоотношение в община Варна (2011 г.) бр. ТСБ - Варна Ежегодно 126 965 144 699 125 752

Брой регистрирани нови микро и малки 
предприятия (2012 г.) бр. ТСБ - Варна Ежегодно 25 459 27 250 26 668

Брой регистрирани безработни младежи в 
Община Варна (базова година 2012 г., 1983 
младежи до 29 години) 

бр. Дирекция „Бюро по 
труда“ Ежегодно 1983 1 500 1 366    

Брой регистрирани безработни жени в Община 
Варна (базова година 2012 г., 5 340 жени) бр. Дирекция „Бюро по 

труда“ Ежегодно 5 340 5 000 4 438    

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА, 
Приет с Решение №1124-9 от Протокол №23/18.09.2013 г. на Общински съвет-Варна

Мярка 1.1.2. Подпомагане на предприемачеството за 
създаване на нови работни места и стартиращ бизнес

Мярка 1.1.3. Подпомагане на развитието на социалното, 
женското и младежко предприемачество

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемаческата култура и 
нагласа на гражданското общество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ПРИОРИТЕТ 1.1. СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА ОСНОВАТА НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Мярка 1.1.4. Подкрепа за създаване на общински фонд за
стартиращ и рисков капитал за подкрепа на стартиращи
иновативни МСП

Размер на средствата за подкрепа на стартиращи 
иновативни МСП (2012 г.) хил.лв. Община Варна Двугодишен период 

(2016, 2018, 2020 г.) 0 1 500 Н/П

Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитието на 
приоритетните сектори на Община Варна и изграждане и 
развитие на клъстери

Брой на фирмите, участващи в клъстери (2012 г.) бр.
Агенция за 
регионално развитие - 
Варна

Ежегодно 63 105 Няма подадена 
информация

Брой на малките и средни предприятия, 
получаващи бизнес услуги от клъстерите  (2012 
г.)

бр.
Агенция за 
регионално развитие - 
Варна

Ежегодно 152 270 Няма подадена 
информация

Брой нови туристически продукти 
(2012 г.) бр.

Варненска 
туристическа камара 
(ВТК); Дирекция 
"Туризъм"

Ежегодно 3 8 5

Участия в международни туристически борси и 
изложения за рекламиране на туристическия 
продукт на Община Варна (2012 г.)

бр. ВТК Ежегодно 5 7 13

Брой участници в регионални и национални 
туристически борси и изложения бр. ВТК Ежегодно 80 135 93

Увеличаване на броя на реализираните нощувки. 
(Базова година 2011 г. - 4 165 920 нощувки) % ТСБ-Варна Ежегодно - 30 7.66

Брой туристи, ползващи селски туризъм  (2012 
г.) бр. Кметства Казашко и 

Звездица Ежегодно 350 1200 30

Брой проекти за екологизация и естетизиране на 
средата и ландшафта във визуалния обхват на 
туристическите зони/обекти  (2012 г.)

бр. ИСУН; Община 
Варна Ежегодно 1 7 2

Мярка 1.2.2. Насърчаване на междуфирменото 
сътрудничество и подкрепа за създаване на бизнес-мрежи и 
други начини за развитие на икономиката

Брой на пазарно ориентирани изследователски 
проекти (2012 г.) бр.

ИСУН; 
Университети, 
Институти, НПО

Ежегодно 22 30 59

Мярка 1.2.1. Осигуряване на благоприятна среда за 
изграждане и развитие на клъстери
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1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Мярка 1.2.3. Разработване на програми за подпомагане 
развитие на местната икономика с приоритет на морска 
индустрия и усвояване на ресурсите на Черно море, туризъм, 
опазване на околната среда и климатичните промени, 
възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, 
информационни и комуникационните технологии и други

Брой разработени краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни програми за подпомагане 
развитието на местната икономика (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 2 5 0

Мярка 1.2.4.  Разработване на Общинска морска стратегия Разработена общинска морска стратегия бр. Община Варна Ежегодно 0 1 0

Брой на децата обхванати в детските заведения 
(базова година – учебната 2012/2013) бр. ТСБ – Варна / 

Община Варна Ежегодно 11 805 12 000 12386*

Брой на учащите – основно и средно образование 
(базова година – учебната 2011/2012) % ТСБ-Варна / 

Община Варна Ежегодно 28 513 32 000 29150*

Брой детски градини с разширен сграден фонд 
(до 2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 9 10 2

Брой на изградените нови детски градини (до 
2013 г.) бр. Община Варна Ежегодно 6 6 2

Допълнително приети деца в резултат на ново 
строителство, разширение на съществуващи 
детски заведения и извършени ремонти  (до 2013 
г.)

бр. Община Варна Ежегодно 480 1 500 450

Брой на детските заведения с извършен основен 
ремонт и/или въведени мерки за енергийна 
ефективност (до 2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 50 45 24

Брой на учебните заведения с извършен основен 
ремонт и/или въведени мерки за енергийна 
ефективност (до 2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 45 38 28

Брой на учебните заведения с разширена сградна 
база (до 2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 6 7 2

Мярка 1.3.2. Повишаване квалификацията на кадрите, чрез 
специализирани национални и европейски програми

Брой преподаватели и студенти включени в 
програми за студентски и преподавателски 
мобилности (2012 г.)

бр.
ВМУ-Варна,ВСУ, 
ТУ – Варна,  ИУ-
Варна, ВВМУ

Ежегодно 285 2 100 54

Мярка 1.3.1. Модернизация на образователната система за 
предоставяне на достъпно и качествено образование

ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Специфична цел 1.3. Осигуряване на достъпно и качествено 
образование, чрез осъвременяване на системата на 
образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо  
потребностите на пазара на труда
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Мярка 1.3.3. Намаляване на броя на преждевременно 
напусналите училище и повишаване достъпа до начално, 
средно и третично образование с акцент към групите в 
неравностойно положение

Намаляване броя на преждевременно 
напускащите  училище  (2012 г.) % Община Варна Ежегодно 0,4 0,3 0

Мярка 1.3.4. Подобряване на материално-техническата база 
за образование, обучение и младежки дейности

Брой проекти за подобряване условията за 
предоставяне на образователни услуги получили 
безвъзмездно финансиране (2012 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 2 14 19

Специфична цел 1.4. Увеличаване на дела на младото 
поколение със завършено висше и средно образование в 
съответствие с изискванията на регионалната, 
националната европейска икономика

Увеличение на броя на завършилите средно 
образование, % (базова година учебната 
2010/2011 – 3 484 ученика)

% ТСБ - Варна Ежегодно - 5 -11.71

Брой курсове за професионална квалификация и 
преквалификация бр. Дирекция „Бюро по 

труда“ Ежегодно - 35 601

Брой педагогически и управленски кадри в 
системата на основното и средното образование 
преминали през курсове за повишаване на 
квалификацията (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 3050 4 900 3200

Мярка 1.4.2. Динамично адаптиране на учението през целия 
живот и мобилността към потребностите на личността и 
изискванията на пазара на труда

Брой подкрепени проекти за създаване на 
програми за обучение по иновации и 
предприемачество

бр. ИСУН Ежегодно 0 7 0

Мярка 1.4.3. Стимулиране развитие на предприемачески, 
творчески и иновативни компетентности сред учащите се

Брой подкрепени проекти за развитие на 
предприемачески, творчески и иновативни 
компетентности сред учащите се (2013 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 10 20 7

Увеличение на разходите за  НИРД в община 
Варна (2011 г., 12 млн.лв.) % ТСБ-Варна Ежегодно - 25 99.99

Увеличаване на персонала, зает с НИРД (базова 
година - 2011 г., 1 307 бр.) % ТСБ-Варна Ежегодно - 50 24.56

Брой на изградените нови алтернативни 
източници на енергия и мощност, KW  (2012 г.) бр./кW ЕНЕРГО-ПРО 

Варна ЕООД Ежегодно 1/20 kW 4 бр./37kW

Специфична цел 1.6. Подкрепа за високотехнологичните 
производства и услуги

Брой проекти за насърчаване на 
високотехнологичните производства бр. ИСУН Ежегодно 0 7 1

Специфична цел 1.5. Насърчаване и развитие на 
научноизследователската и иновационната дейност за 
технологично развитие в предприятията

Мярка 1.4.1. Придобиване на компетентности в 
съответствие с пазара на труда

ПРИОРИТЕТ 1.3. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПОДКРЕПА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И УСЛУГИ

4 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Специфични количествени индикатори за осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Специфична цел 1.7. Стимулиране на публично-частното 
партньорство

Брой на реализираните инициативи посредством 
ПЧП (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 9 14 2

Специфична цел 1.8. Създаване на благоприятна среда за 
привличане на инвестиции

Увеличаване на чуждестранните преки 
инвестиции от нефинансовия сектор,  % (базова 
година 2011 -  783 706 000 Евро)

% Българска агенция за 
инвестиции (БАИ) Ежегодно - 30 -19.02*

Дял на младежката безработица в Община Варна 
спрямо общия брой регистрирани безработни, % 
(базова година – 2012, 1 983 бр., 22,69%)

% ТСБ-Варна Ежегодно 22,69 18 18.73

Брой включени младежи до 29 години в 
програми и проекти за заетост и обучение (2012 
г. )

бр.
Дирекция 
"Регионална служба 
по заетостта"-Варна

Ежегодно 2 955 7 000 196

Брой съвместни инициативи със социални 
партньори за продължаващо професионално 
обучение  (2012 г.)

бр. Дирекция „Бюро по 
труда“ Ежегодно 0 35 3

Специфична цел 2.2. Развитие на социалните услуги и 
социалната интеграция

Увеличаване капацитета на предоставяните 
социални услуги за деца и възрастни  (2012 г. – 3 
181 места)

% Община Варна Ежегодно - 19 0.30%

Брой детски ясли с разширена сградна база и/или 
въведени мерки за енергийна ефективност бр. Община Варна Ежегодно 0 5 3

Брой на новоизградени детски градини бр. Община Варна Ежегодно 0 1 4**

Брой на заведенията за предоставяне на 
социални услуги за деца бр. Община Варна Ежегодно 17 17 21

Мярка 2.2.1. Подобряване на качеството на живот на 
децата, включително от рисковите групи и насърчаване на 
социалното включване

Специфична цел 2.1. Осигуряване на възможности за 
заетост, с акцент на младежката заетост и повишаване на 
трудовите доходи

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И 

СПОРТ

ПРИОРИТЕТ 1.4. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРИОРИТЕТ 2.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Увеличаване обхвата на социалните услуги за 
деца % Община Варна Ежегодно - 35,6 0

Увеличаване капацитета на социалните услуги за 
възрастни (2012 г. – 2 302 места) % Община Варна Ежегодно - 12,9 2%

Брой новоизградени социални жилища бр. Община Варна Ежегодно - 286 0

Брой проекти получили подкрепа за 
предоставяне на социални услуги (2013 г.) бр. ИСУН Ежегодно 2 5 3

Брой проекти получили финансиране за 
подкрепа за социално включване на хора с 
увреждания (2013 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 4 7 0

Мярка 2.2.4. Осигуряване на достъпна среда – физическа, 
институционална и информационна среда

Брой на новоизградените съоръжения и помощни 
средства за осигуряване на достъпна среда на 
хората с увреждания до обществени места, 
сгради, транспорт, обществена информация и др. 
(2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 1 88 0

Специфична цел 2.3. Повишаване на качеството и 
ефективността на здравните услуги

Брой на рехабилитираните здравни заведения 
(2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 2 19 0

Мярка 2.3.1. Внедряване на ефективни мерки за своевременна 
профилактика и здравословен начин на живот и намаляване на 
основните рискови фактори за здравето на пациентите

Размер на вложените средства в реализиране на 
общински оздравителни програми за промоция, 
профилактика и рехабилитация на общественото 
здраве (2012 г.)

хил.лв. Община Варна Ежегодно 137, 85 3 080 224.07

Мярка 2.3.2. Повишаване на качеството и ефективността на 
здравните услуги

Брой проекти получили подкрепа за 
реконструкция/модернизация на сградния фонд 
на здравните заведения и доставка на 
медицинско оборудване (2012 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 1 8 3

Мярка 2.3.3. Обновяване на материалната база за 
предоставяне на здравни услуги, включително чрез внедряване 
на високотехнологична апаратура

Размер на вложените средства от Община Варна 
за модернизация на медицинско оборудване на 
здравните заведения  (2012 г.)

хил.лв. Община Варна Ежегодно 189, 95 8 500 303.21

Мярка 2.2.2. Премахване на институционалния модел на 
грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез 
развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни 
услуги

Мярка 2.2.3. Разработване и въвеждане на специфични 
програми за рисковите групи

ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕСпецифична цел 2.4. Осигуряване опазване на здравето и 
живота на хората и материалната среда при природни 
бедствия и аварии и в условия на кризи

Брой на лицата преминали обучение и включени 
в доброволни формирования за действия и 
ликвидиране на последствията при бедствия и 
аварии в условията на кризи (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 55 80 13 обучени
33 доброволци

Специфична цел 2.5. Подобряване на условията за развитие 
на изкуствата и културата

Брой реконструирани/рехабилитирани и 
модернизирани сгради и обекти на културата 
(2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 1 15 3

Изградени нови културни обекти (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 0 2 0

Брой реконструирани/рехабилитирани и 
модернизирани сгради на читалищата бр. Община Варна Ежегодно 0 10 2

Брой новоизградени/ремонтирани и оборудвани 
младежки центрове бр. Община Варна Ежегодно - 2 0

Брой проекти  насочени към осмисляне 
свободното време на учениците, получили 
подкрепа (2012 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 18 30 0

Размер на вложените средства за реализиране на 
програми за финансиране и резидентни програми 
подчинени на приоритетите на "Творческа 
Европа 2014 - 2020"

хил.лв Община Варна Ежегодно - 4 200 0

Брой изградени/ реконструирани/ модернизирани 
спортни съоръжения бр. Община Варна Ежегодно - 20 0

Размер на вложените средства за подпомагане на 
спортните клубове, варненски спортисти, 
ветерани и хора с увреждания

хил.лв. Община Варна Ежегодно - 778 952

ПРИОРИТЕТ 2.4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ И ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И 
МЛАДИТЕ ХОРА

ПРИОРИТЕТ 2.3. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, РАЗШИРЯВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Специфична цел 2.6. Разширяване и улесняване на достъпа 
на гражданите до изкуство и култура

Специфична цел 2.7. Създаване на условия за пълноценно 
използване на свободното време на младите хора

Специфична цел 2.8. Развитие на спорта и туризма и  
повишаване на физическата култура на населението
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Реализирани проекти/дейности в областта на 
превенциите (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 30 210 61

Размер на вложените средства за реализиране на 
програми, информационни кампании, обучения и 
др. за превенции на асоциално поведение, 
противообществени прояви, трафик на хора, 
превенция на ХИВ/СПИН и др. 

хил.лв. Община Варна Ежегодно - 450 297 580

Брой изградени/ реконструирани/ модернизирани  
превантивно-информационни центрове бр. Община Варна Ежегодно - 6 3

Брой подкрепени проекти за въвеждане на 
електронни услуги за бизнеса и гражданите и 
въвеждане на нови информационни технологии 
за административното обслужване (2012 г.)

бр. ИСУН; Община 
Варна Ежегодно 1 3 1

Брой въведени нови електронни услуги за 
бизнеса и гражданите (2013 г.) бр. Община Варна Ежегодно 8 42 11

Брой служители преминали обучение за 
повишаване на квалификацията и 
компетентността (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 243 1 750 169

Брой обществени съвети за активизиране 
гражданското участие в решаването на актуални 
проблеми от развитието на общината  (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 11 11 11

Брой изградени високотехнологични  паркове 
(2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 0 1 0

ПРИОРИТЕТ 2.5. РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И 
БИЗНЕСА

Специфична цел 2.9. Превенция на рисковото поведение 
сред децата и младите хора на града

Специфична цел 2.11. Ефективно взаимодействие на 
общинската администрация със структурите на 
гражданското общество

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ  МРЕЖИ И ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

Специфична цел 2.10. Подобряване на институционалната 
среда чрез предоставяне на достъпни електронни услуги

ПРИОРИТЕТ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЛИЧНАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВАРНА
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година

1 2 3 4 5 6 7 8

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Специфична цел 3.1. Укрепване и създаване на иновативна 
общинска бизнес инфраструктура – Високотехнологичен 
парк и центрове за трансфер на знания и технологии

Брой проекти  за научни и приложни 
изследвания и проекти за нуждите на 
регионалната икономика реализирани от 
научните институти и университетите  (2012 г.)

бр. Университети, 
Научни институти Ежегодно 42 50 7

Специфична цел 3.2. Стимулиране развитието на град 
Варна и повишаване значението му на град от 
европейската мрежа от урбанистични центрове и източен 
портал на ЕС

Брой реализирани проекти за развитие на нова 
пристанищна инфраструктура бр. ИСУН; Община 

Варна Ежегодно 0 1 0

Специфична цел 3.3. Изграждане, рехабилитация и 
поддържане на пътната и уличната инфраструктури в 
Общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп 
до публични услуги организация на движението

Площ на реконструираната/ рехабилитирана 
уличната мрежа (2012 г.) м2 Община Варна Ежегодно 30 000 42 000 81 898

Мярка 3.3.1. Приоритетно обновяване и изграждане на 
необходимата пътна инфраструктура за облекчаване на 
движението в централната част на град Варна и осигуряване 
на свързаност и достъпност на северните курортни части и 
селищни образувания с южните и с магистрала „Хемус”

Размер на инвестициите в изграждане/ 
реконструкция/рехабилитация на уличната 
мрежа

хил.лв. Община Варна Ежегодно 4 548,214 55 000 12 231.71

Мярка 3.3.3. Интегрирани мерки за подобряване на  
организацията на движението по пътната и уличната мрежи 
в Общината, включително подмяна и внедряване на 
интелигентно управление на трафика

Брой реконструирани/разширени кръстовища 
(2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 1 7 2

Мярка 3.3.4. Изграждане на нови паркинги и осигуряване на 
паркоместа при ново строителство на обществени и 
жилищни сгради, с цел подобряване на времето за достъп до 
публични услуги и намаляване на замърсеността на 
централната градска част на Общината

Мярка 3.3.5. Изграждане на „Синя зона” в централната част 
на град Варна

Мярка 3.3.6. Устойчиво развитие и подкрепа на новите 
селищни образувания

Дължина на изградената/рехабилитирана улична 
мрежа в селищните образувания 

км.
кв.м. Община Варна Ежегодно 0 7 530    

ПРИОРИТЕТ 3.2. ИНТЕГРИРАНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНАТА, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ ДО ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

Ежегодно 0бр. Община ВарнаБрой на осигурените  места за паркиране в „Синя 
зони“ (2012 г.) - 9/1800
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Брой нови транспортни средства за МГТ – 
автобуси, тролеи (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 0 100 100

Дължина на бърз коридор за масовия градски 
транспорт км. Община Варна Ежегодно 0 14,8 0

Брой внедрени машини за продажба на билети и 
устройства за валидиране на билети (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 0 647 0

Брой информационни табла за информация на 
пътниците в реално време (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 0 144 0

Размер на средства вложени за извършване на 
подобрения в производствено-техническата база 
на „Градски транспорт” ЕАД (2012 г.)

хил.лв. Община Варна Ежегодно 0 1 195 0

Брой подобрени/реконструирани спирки на 
масовия градски транспорт бр. Община Варна Ежегодно - 58 0

Специфична цел 3.5. Създаване на условия за алтернативни 
начини на придвижване и нова култура на градска 
мобилност

Дължина на новоизградени велоалеи км. Община Варна Ежегодно - 17 0

Брой административни сгради с приложени 
мерки за енергийна ефективност (до 2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 49 112 0

Брой многофамилни жилищни сгради 
(блок/секция) с приложени мерки за енергийна 
ефективност 

бр. ИСУН Ежегодно - 28 0

Брой проекти в т.ч. за административни сгради 
насърчаващи използването на ВЕИ (до 2012 год.) бр. Община Варна Ежегодно 27 100 0

Специфична цел 3.7. Ефективно разширяване и 
модернизиране на топлофикационната мрежа

Брой на газифицираните общински сгради от 
образователната, социалната, здравната 
инфраструктура 

бр. Община Варна Ежегодно - 11 0

Специфична цел 3.8. Интензификация на процеса по 
подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на 
отпадъчните води с изграждане и разширяване на 
пречиствателни съоръжения

Относителен дял на реконструираната 
водопроводна мрежа спрямо общата дължина на 
водопроводната мрежа, % (базова година – 2012, 
обща дължина – 937,125 км., 2 км.)

% ВиК-Варна Ежегодно 0,2 10 0.66

Специфична цел 3.4. Подобряване на транспортната 
свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез 
екологично чист масов обществен пътен транспорт (МОПТ)  
в съответствие с проекта за интегриран градски транспорт 
на Варна

Специфична цел 3.6. Подобряване на енергийната 
ефективност, развитие на енергийните мрежи и 
разширяване използването на ВЕИ според Стратегията за 
устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 – 
2020 г.
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИКАТА, ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Относителен дял на реконструираната 
канализационна мрежа спрямо общата дължина 
на канализационната мрежа, % (базова година – 
2012,  обща дължина – 575,772 км., 0,88 км.)

% ВиК-Варна Ежегодно 0,15 10 0.03

Реконструирана водопроводна мрежа (2012 г.) км. ВиК-Варна; Община 
Варна Ежегодно 2,06 93,8 16.2

Новоизградена водопроводна мрежа (2012 г.) км. ВиК-Варна; Община 
Варна Ежегодно 1,15 49 0.1

Реконструирана канализационна мрежа (2012 г.) км. ВиК-Варна; Община 
Варна Ежегодно 1,4 57,4 12.168

Новоизградена канализационна мрежа (2012 г.) км. ВиК-Варна; Община 
Варна Ежегодно 1,147 35 11.06

Мярка 3.8.3. Периодична актуализация на концепцията за 
третиране на отпадъчните води и насърчаване на 
използването системи за икономия, двустепенно и оборотно 
ползване на водите

Разработен инвестиционен проект за изграждане 
на ПСОВ и повторно използване на 
пречистените води за промишлени нужди в ЗПЗ 
(2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 0 1 0

Специфична цел 3.9. Осигуряване на широколентов достъп 
и преодоляване на “цифровата изолация” в слабо 
населените селища на Общината

Брой на изградените центрове за достъп до 
интернет в селата (2012 г.) бр. Кметства Ежегодно 2 3 2

Брой на изработените ПУП за ново 
урбанизираните територии по ОУП, ПУП-ПУР 
на селищните образувания 

бр. Община Варна Ежегодно - 15 0

Благоустроени междублокови пространства м2 Община Варна Ежегодно 298 500 0

Обновени и приведени съгласно изискванията на 
Наредба №1/2009 г. детски и спортни площадки бр. Община Варна Ежегодно - 123 3

Специфична цел 3.11. Насърчаване на публично-частното 
партньорство при изграждането на инфраструктурни 
проекти на територията на Общината

Брой реализирани ПЧП за изпълнение на 
инфраструктурни проекти бр. Община Варна Ежегодно - 5 0

Специфична цел 3.12. Приоритетно прилагане на 
мониторинг за опазване на околната среда на сушата и в 
акваторията

Брой на реализираните мерки от Програмата на 
Община Варна за намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух (2011 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 17 105 10

Специфична цел 3.10. Интегрирано развитие на 
територията на Община Варна и благоустрояване  на 
селищната среда

Мярка 3.8.2. Обновяване и разширяване на канализационната 
мрежа и ПСОВ с цел намаляване претоварването в летния 
сезон и по време на екстремни природни събития

Мярка 3.8.1. Обновяване на водоснабдителната 
инфраструктурата с цел намаляване на риска от аварии и на 
загубите във водоснабдяването

ПРИОРИТЕТ 3.3. ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АДАПТИРАНЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И 
НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
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Специфична цел 3.13. Защита от ерозионни, абразионни и 
свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с 
екстремни природни бедствия и за адаптиране на 
населението и територията на Община Варна към 
въздействията на измененията на климата

Брой реализирани проекти за защита от 
ерозионни, абразионни и свлачищни процеси 
(2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 2 4 0

Специфична цел 3.13. Защита от ерозионни, абразионни и 
свлачищни процеси, превантивни мерки за справяне с 
екстремни природни бедствия и за адаптиране на 
населението и територията на Община Варна към 
въздействията на измененията на климата

Брой подкрепени проекти насочени към 
адаптиране на населението и територията на 
общината към въздействията на измененията на 
климата (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 1 3 0

Брой на закритите локални ПСОВ (2012 г.) бр. ВиК-Варна;Община 
Варна Ежегодно 1 1 0

Брой на новоизградените/ разширени/ 
модернизирани ПСОВ бр. ВиК-Варна; Община 

Варна Ежегодно 0 3 1

Дял на населението обхванато от ПСОВ % ВиК-Варна Ежегодно 82,3 88 94.8

Рекултивирани замърсени и увредени земи (2012 
г.) ха РИОСВ – Варна Ежегодно 3 5 0

Размер на средствата вложени от Община Варна 
в изграждането на Регионална система за 
управление на отпадъците  (2012 г.)

хил.лв. Община Варна Ежегодно 58,137 6 914 440

Специфична цел 3.16. Подкрепа на дейности по 
разширяване на зелената система на Общината с цел 
намаляване замърсяването на въздуха и подобряване на 
акустичната обстановка

Брой и дължина на изградените съоръжения за 
шумова защита в ключови зони с наднормено 
шумово замърсяване

бр./км. Община Варна Ежегодно - 7/- 0

Специфична цел 4.1. Увеличаване на сближаването на 
агломерационния ареал на Варна чрез пространствена и 
функционална интеграция на Община Варна с близките 
Общини

Брой съвместни проекти на Община Варна с 
общините от Област Варна и с други  общини в 
страната (2013 г.)

бр. ИСУН Ежегодно 1 7 5

Специфична цел 3.15. Приоритетно финансиране на 
дейности, насочени  към предотвратяване образуването на 
отпадъци, депониране, обезвреждане и рециклиране на 
битови и промишлени отпадъци и рекултивация на 
замърсени територии

Специфична цел 3.14. Интегрирано управление на 
крайбрежни зони и постигане на добро екологично 
състояние на морските води

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4
РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВАРНА ЧРЕЗ МЕЖДУРЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРИОРИТЕТ 4.1. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
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Брой проекти за транснационално и 
междурегионално сътрудничество  (2012 г.) бр. Община Варна Ежегодно 10 14 7

Брой на общините, включени в проекти на 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 33 50 24

Специфична цел 4.3. Насърчаване създаването на 
международни мрежи за икономическо и социално 
развитие, основано на общи ресурси

Брой инициативи за развитие на 
сътрудничеството с други морски градове (2012 
г.)

бр. Община Варна Ежегодно 2 5 1

Специфична цел 4.4. Подкрепа за стимулиране на 
международните контакти и партньорства за постигане на 
високо ниво на развитие на морската индустрия и туризма

Брой партньорски проекти насочени към 
развитие на туризма, морския сектор и 
опазването на околната среда (2012 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 7 10 4

Специфична цел 4.5. Европейско партниране за 
превръщане на град Варна в културен и икономически 
център в Югоизточна Европа

Брой подписани договори за безвъзмездна 
финансова помощ от Оперативните програми за 
планов период 2014 -2020 година с бенефициент 
Община Варна (до 2013 г.)

бр. Община Варна Ежегодно 27 35 0

Брой проекти реализиращи се на територията на 
Община Варна, получили подкрепа от 
Оперативните програми за планов период  2014 -
2020 година (до 2013г.)

бр. ИСУН Ежегодно 309 490 0

Размер на средствата за реализиране на  
дейности и проекти в подкрепа на инициативата 
„Варна – Европейска младежка столица през 
2016 г.“

хил.лв. Община Варна Ежегодно - 5 000 78

Размер на средствата за реализиране на  
дейности и проекти в подкрепа на инициативата 
„Варна – Европейска столица на културата 2019“

хил.лв. Община Варна Ежегодно 1 869 139 800 585

* Източник на информация - ТСБ-Варна

Специфична цел 4.6. Насърчаване на дейности и проекти, 
които съдействат Варна да е конкурентоспособна 
„Европейска младежка столица 2016 г.” и „Европейска 
столица на културата 2019г.”

Специфична цел 4.2. Разширяване на сътрудничеството с 
европейски общини за насърчаване на публично частното 
партниране при трансфера на добри практики от 
Европейския съюз

** Информацията за индикаторът се съдържа в данните за индикатори „Брой детски градини с разширен сграден фонд“ и „Брой на изградените нови детски градини“, от Приоритет 1.2. , Специфична цел 1.3., Мярка 1.3.1. 

ПРИОРИТЕТ 4.3. РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И АТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНИРАНЕ НА ОБЩИНА ВАРНА

ПРИОРИТЕТ 4.2. ЧЕРНОМОРСКО ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

13 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Специфични количествени индикатори за осъществяване наблюдението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година



№ Място на 
изпълнение Наименование на проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус Начална дата Крайна дата

6 проекта 58 775 442.24 55 916 307.91 20 284 991.60

1 Варна
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за 
обекти в Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 8 936 140.00 8 936 140.00 5 815 406.00 Временно спрян 12.01.2009 г. 17.01.2014 г.

2 Варна "Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция "Акациите", гр.Варна" ОБЩИНА ВАРНА 41 413 624.98 38 554 490.65 12 391 626.59 В процес на 

изпълнение 31.05.2012 г. 30.06.2015 г.

3 Варна "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за 
отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" ОБЩИНА ВАРНА 2 567 400.47 2 567 400.47 555 773.61 В процес на 

изпълнение 21.12.2011 г. 28.08.2015 г.

4 България Разработване на планове за управление на риска от наводнения Басейнова дирекция 
Черноморски район - Варна 2 567 400.00 2 567 400.00 555 774.00 В процес на 

изпълнение 29.09.2012 г. 30.12.2015 г.

5 Варна "ВО_ПП "Златни пясъци" - опазване, поддържане и възстановяване на 
биоразнообразието в Природен парк "златни пясъци"

Дирекция на природен парк 
Златни пясъци 393 153.09 393 153.09 324 276.36 В процес на 

изпълнение 17.01.2012 г. 17.05.2015 г.

6 Варна ИД - ПП "Изпълнение на дейности за устройство и управление на 
природен парк "Златни пясъци"

Дирекция на природен парк 
Златни пясъци 2 897 723.70 2 897 723.70 642 135.04 Временно спрян 26.07.2012 г. 31.03.2015 г.

8 проекта 162 932 697.13 132 773 040.15 69 675 747.20

7 Варна Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" 
Варна", МБАЛ-Варна

Министерство на 
здравеопазването 18 759 215.31 18 549 298.94 6 355 924.34 Регистриран 08.06.2011 г. 08.10.2015 г.

8 Варна
Подкрепа за деинституционализация на социални институции 
предлагащи услуги за деца в риск- изграждане на 7 ЦНСТ на територията 
на община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 4 558 498.71 4 043 874.41 2 529 642.32 Регистриран 16.02.2012 г. 16.12.2014 г.

9 Варна Модернизиране на отделение по лъчелечение на СБАЛОЗ "Д-р Марко 
Антонов Марков" - Варна ЕООД ОБЩИНА ВАРНА 3 906 108.00 2 600 000.00 0 Регистриран 30.10.2013 г. 30.10.2015 г.

10 Варна “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна” ОБЩИНА ВАРНА 9 522 234.90 5 000 000.00 2 977 992.45 Регистриран 20.05.2013 г. 20.05.2015 г.

11 Варна ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА ОБЩИНА ВАРНА 114 438 436.44 90 999 831.43 55 554 573.00 Регистриран 09.07.2012 г. 09.07.2015 г.

12 Варна Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му 
парк

Администрация на 
Министерски съвет 9 806 009.77 9 637 841.37 1 573 298.42 В процес на 

изпълнение 24.09.2012 г. 12.12.2015 г.

13 Обл. Варна Регионален туристически продукт "Различното преживяване - качество, 
полза и стойност" ОБЩИНА ВАРНА 456 642.00 456 642.00 164 373.47 Регистриран 20.02.2013 г. 20.02.2015 г.

14 Варна "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година" ОБЩИНА ВАРНА 1 485 552.00 1 485 552.00 519 943.20 Регистриран 16.10.2013 г. 16.04.2015 г.

59 проекта 54 143 716.21 32 710 496.31 16 041 979.81

15 Варна Разработване и внедряване на иновативен продукт- E.L.L.I. за управление 
на бизнес процеси "ДИ ДЖИ СОФТ" ООД 320 572.69 224 400.87 167 556.84 В процес на 

изпълнение 21.05.2013 г. 21.05.2015 г.

16 Варна "Внедряване на модернизирана наземна радарна система НР 100 М" "ЧЕРНО МОРЕ" АД 621 427.34 310 713.67 241 954.16 В процес на 
изпълнение 07.02.2012 г. 07.11.2014 г.

17 Варна Разработване на иновативен микропроцесорен модул за интелигентно 
управление на съоръжения за топла вода "Е-МЕДИЯ" ЕООД 407 198.58 366 387.99 366 387.99 Приключен 22.10.2012 г. 22.02.2014 г.

18 Варна "Развитие на АСКЕМ-професионална система за маркетингови, 
социологически прочвания и директен маркетинг" "НЮМАРК" ООД 292 044.93 259 919.98 204 513.65 В процес на 

изпълнение 22.10.2012 г. 22.10.2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Изпълнявани проекти на територията на Община Варна през 2014 г. 
по данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (http://umispublic.government.bg/)

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика"

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Приложение № 4 1 Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014 година



№ Място на 
изпълнение Наименование на проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус Начална дата Крайна дата

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."19 Варна " Видео инспекционна и информационна система за контрол на 
качеството" "ТЕКОСИС" ООД 417 700.00 375 930.00 277 208.69 В процес на 

изпълнение 22.10.2012 г. 22.10.2014 г.

20 Варна "Иновативни политики за учение през целия живот" "АКРИСТО" ООД 202 568.22 182 311.32 0 В процес на 
изпълнение 22.10.2012 г. 22.12.2014 г.

21 Варна "Електромобил "Джи - Ка" и енергийна централа "Джи - Ка 1" с внедрен 
иновационен продукт "РЕМАЗ"" "ДЖИ - КА 1" ЕООД 319 429.60 287 454.69 59 141.78 В процес на 

изпълнение 22.10.2012 г. 22.10.2014 г.

22 Варна
Разработване на технологична платформа за изграждане на интегрирани 
информационни системи за управление и оптимизация на производството 
в малки и средни предприятия

"МОМА" ЕООД 346 580.00 311 922.00 152 615.94 В процес на 
изпълнение 15.02.2013 г. 15.02.2015 г.

23 Варна Разработване на иновативен софтуер за архитектура на предприятието
"ЕНТЪРПРАЙС АРХИТЕКТС 
СОФТУЕР ДИВЕЛЪПМЪНТ" 
ЕООД

381 850.83 343 665.74 197 562.26 В процес на 
изпълнение 15.02.2013 г. 15.03.2015 г.

24 Варна Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни 
изследвания

"ДЕЙТА СИСТЕМС 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 158 665.45 111 065.82 111 065.82 Приключен 24.09.2012 г. 24.09.2014 г.

25 "Heart Mony система за онлайн мониторинг на сърдечната дейност" ЕТ "МАТ - ИВЕЛИН ИВАНОВ" 584 510.00 466 558.00 142 133.23 В процес на 
изпълнение 07.12.2012 г. 07.02.2015 г.

26 "Разработване на Интегрирана система за сигурност и безопасност" "СИД ДП" ЕООД 610 339.00 487 221.20 175 411.35 В процес на 
изпълнение 07.12.2012 г. 07.06.2015 г.

27 "Разработване на автоматизирана фотоволтаична и осветителна 
инфраструктурна система"

"ПВ-ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" 
ООД 105 530.27 73 871.19 24 966.85 В процес на 

изпълнение 07.12.2012 г. 07.12.2014 г.

28 Варна "Внедряване на нова фамилия енергоспестяващи бойлери и техническа 
инфраструктура за тяхното производство в "Елдоминвест" ООД" "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 4 604 500.00 2 348 333.47 1 500 000.00 В процес на 

изпълнение 21.12.2013 г. 21.06.2015 г.

29 Варна
Диверсификация на продукцията на "Деспас" ООД, чрез внедряване в 
производство на иновативен продукт „Мебелни плоскости с композитно 
покритие на циментова основа”

"ДЕСПАС" ООД 390 770.00 351 693.00 183 391.11 В процес на 
изпълнение 21.12.2013 г. 21.06.2015 г.

30 Обл. Варна
Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника 
по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и 
Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“

Многопрофилна болница за 
активно лечение "Света 
Марина" ЕАД

5 477 437.60 2 743 142.80 0 В процес на 
изпълнение 21.12.2013 г. 21.06.2015 г.

31 Варна
"Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, 
управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена 
информация за клиенти"

"Далкия - Варна" ЕАД 1 017 793.62 498 718.87 0 В процес на 
изпълнение 21.12.2013 г. 21.03.2015 г.

32 Варна Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен 
продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” "Елком МД" ООД 289 616.28 260 654.65 0 В процес на 

изпълнение 21.12.2013 г. 21.06.2015 г.

33 Варна
Внедряване в производството на иновативен продукт – 
Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на 
остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности.

"МИЛКОТРОНИК" ООД 1 311 460.00 923 234.00 457 696.00 В процес на 
изпълнение 21.12.2013 г. 22.12.2014 г.

34 Обл. Варна
Внедряване в производствения процес на „Мауер Локинг Системс“ ООД 
на полезен модел – съединителен механизъм, куплируем към брави за 
врати със заключващ език, задействан с дръжки или топки

"МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС" 
ООД 708 223.01 427 816.21 0 В процес на 

изпълнение 21.12.2013 г. 21.12.2014 г.

35 Обл. Варна
АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА 
КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МОБИЛНИ МРЕЖИ И 
ИНТЕРНЕТ (АИСКК)

"ЩРАК БГ" ЕООД 249 829.04 224 846.14 213 603.83 В процес на 
изпълнение 21.12.2013 г. 21.06.2015 г.

36
"Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно 
ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец 
Храбър"

Варненски свободен 
университет „Черноризец 
Храбър”

292 986.96 145 311.69 0 В процес на 
изпълнение 05.12.2012 г. 05.12.2014 г.

37 Варна

"Инвестиция във високотехнологично оборудване за извършване на 
изследователска и развойна дейност с цел развитие на приложните 
изследвания във Факултет по изчислителна техника и автоматизация на 
ТУ-Варна"

Технически университет - Варна 666 668.00 566 667.80 170 000.34 В процес на 
изпълнение 20.08.2013 г. 20.09.2014 г.

38 Варна "Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ "Н. Й. 
Вапцаров"

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО 
УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА 
ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - 
ВАРНА

695 340.00 591 039.00 470 923.80 В процес на 
изпълнение 09.08.2013 г. 09.02.2015 г.

39 Варна "Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии 
свързани със здравето" Технически университет - Варна 468 217.20 397 984.62 238 768.33 В процес на 

изпълнение 20.08.2013 г. 20.02.2015 г.
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№ Място на 
изпълнение Наименование на проект Бенефициент Обща Стойност БФП Изплатени Статус Начална дата Крайна дата

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
40 Варна

"Модернизиране на общо факултетна агро-екологична лаборатория за 
анализ на качеството на растителни продукти и храни и оценка на 
компонентите на околната среда"

Технически университет - Варна 668 611.73 568 319.97 113 663.99 В процес на 
изпълнение 20.08.2013 г. 20.02.2015 г.

41 Варна

„Оборудване на лабораторен комплекс за научно приложни изследвания 
за корабите в Българските Териториални Води за оптимизиране на 
трафика, намаляване на вредните емисии във въздуха и отпадните води в 
морската среда с лаборатории за изследване, развитие на еко и 
енергоспестяващи технологии и процеси и оптимизиране на: 1. кораби с 
динамично позициониращи системи и подобряване на енергетичните им 
комплекси с цел оптимизиране на вредните емисии изпускани във 
въздуха и намаляване на разходите за гори

Технически университет - Варна 1 193 056.30 1 014 097.85 811 278.28 В процес на 
изпълнение 26.09.2013 г. 26.11.2014 г.

42 Варна
"Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване 
на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във 
факултети "Медицина" и "Дентална медицина""

Медицински университет - 
Варна 3 986 652.92 3 388 654.98 2 195 202.87 В процес на 

изпълнение 20.08.2013 г. 20.02.2015 г.

43 Варна „Развитие на приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-
Варна”

Икономически университет - 
Варна 329 937.10 280 413.54 56 082.71 В процес на 

изпълнение 14.10.2013 г. 14.04.2015 г.

44 Варна Оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите във 
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ

"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" 
ООД 81 940.00 61 455.00 61 455.00 Приключен 04.04.2013 г. 04.04.2014 г.

45 Варна
Внедряване на високотехнологично оборудване в производствения 
процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на 
конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мела” ООД

"МЕЛА" ООД 2 087 380.00 1 252 428.00 1 252 428.00 Приключен 30.10.2012 г. 30.04.2014 г.

46 Варна Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД „Рейтекс Инженеринг” ООД 408 572.40 286 000.68 286 000.68 Приключен 27.07.2012 г. 27.01.2014 г.

47 Обл. Варна "Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ"
Регионална агенция за 
предприемачество и иновации - 
Варна

322 872.61 259 552.38 83 674.72 В процес на 
изпълнение 02.02.2012 г. 02.02.2015 г.

48 Варна „ТОП ПРИНТ” въвежда зелени технологии в производството си "ТОП ПРИНТ" ООД 561 557.30 280 778.65 280 778.65 Приключен 09.08.2013 г. 09.06.2014 г.

49 Варна "Подобряване на енергийната ефективност в "ЕМА" ООД" "ЕМА" ООД 1 309 355.92 654 677.96 654 677.31 Приключен 23.10.2013 г. 23.09.2014 г.

50 Варна "Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Белвю", к.к. Златни 
пясъци"

"БЕЛВЮ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" 
ООД 63 438.30 31 719.15 31 719.15 Приключен 23.10.2013 г. 23.03.2014 г.

51 Варна "Подобряване енергийната ефективност на хотел "Панорама" гр. Варна" "МАКС И КО" АД 94 378.00 47 189.00 47 189.00 Приключен 07.11.2013 г. 07.03.2014 г.

52 Варна "Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" 
ООД "НОВЕЛ" ООД 3 197 460.20 1 598 730.09 1 000 000.00 В процес на 

изпълнение 07.11.2013 г. 23.09.2014 г.

53 Варна "Енергийно ефективна балнеология" "СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД 818 579.75 391 166.00 0 В процес на 
изпълнение 07.11.2013 г. 07.11.2014 г.

54 Варна "Повишаване енергийната ефективност на ХИТ ДИЗАЙН ООД" "ХИТ ДИЗАЙН" ООД 342 326.16 171 163.08 0 В процес на 
изпълнение 16.12.2013 г. 16.11.2014 г.

55 Варна Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване 
ефективността на произвоството на "Чайка" АД - гр.Варна "Чайка" АД 461 528.98 230 764.49 0 В процес на 

изпълнение 16.12.2013 г. 16.12.2014 г.

56 Обл. Варна "Енергийна ефективност чрез Зелени инвестиции в ТПК "Бриз"" ТПК "Бриз" 308 156.58 154 078.29 154 078.29 Приключен 16.12.2013 г. 16.12.2014 г.

57 Варна "Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД" "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД 4 372 101.70 1 999 999.99 1 299 999.99 В процес на 
изпълнение 16.12.2013 г. 16.12.2014 г.

58 Обл. Варна
""Пресбетонел" ЕООД редуцира енергийното си потребление, чрез 
инвестиции в собствено енергийноефективно оборудване и зелени 
технологии"

"ПРЕСБЕТОНЕЛ" ЕООД 3 976 500.00 1 988 250.00 1 292 362.00 В процес на 
изпълнение 16.01.2014 г. 16.01.2015 г.

59 Обл. Варна "Подобряване на енергийната ефективност на Кадко ООД" "КАДКО" ООД 316 396.10 158 198.05 158 198.05 Приключен 16.01.2014 г. 16.05.2014 г.

60 Варна ТОП ПРИНТ усъвършенства производствения си процес "ТОП ПРИНТ" ООД 541 880.00 270 940.00 270 940.00 Приключен 16.01.2014 г. 16.01.2015 г.

61 Варна "Въвеждане на енергоспестяващи съоръжения и внедряване на система за 
енергиен мениджмънт в хотел "Ерма"" "НОРМА" ООД 477 207.83 190 883.13 0 В процес на 

изпълнение 14.04.2014 г. 14.01.2015 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."62 Варна Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна "ТРЕЙДФАРМА" ЕООД 1 189 132.62 461 958.53 300 000.00 В процес на 
изпълнение 14.04.2014 г. 14.03.2015 г.

63 Варна "Ефективност и благоприятна бизнес среда чрез енергоефективни 
решения" "РАДИО ФОН" ООД 716 458.11 358 229.05 0 В процес на 

изпълнение 14.04.2014 г. 14.04.2015 г.

64 Обл. Варна "Повишаване на енергийната ефективност и въвеждане в експлоатация на 
възобновяеми енергийни източници на хотел Марина Гранд Бийч" "Бирс" ООД 307 447.71 153 723.85 0 В процес на 

изпълнение 25.06.2014 г. 25.06.2015 г.

65 Обл. Варна "Въвеждане на ВЕИ и подобряване енергоефективността на сградния 
фонд на "МС ШИПИНГ" ООД" "МС ШИПИНГ" ООД 152 683.01 76 341.50 0 В процес на 

изпълнение 25.06.2014 г. 25.02.2015 г.

66 Обл. Варна "Енергийно-ефективните технологии - основа за конкурентоспособността 
на "Мултитест" ООД" "МУЛТИТЕСТ" ООД 88 481.98 44 240.99 0 В процес на 

изпълнение 25.06.2014 г. 25.12.2014 г.

67 Обл. Варна "По-висока конкурентоспособност чрез намаляване на енергийните 
разходи на Оптики Леонардо" "ЛЕОНАРДО" ООД 179 198.23 71 679.29 0 В процес на 

изпълнение 25.06.2014 г. 25.12.2014 г.

68 Варна "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в "Метал" АД" "Метал" АД 794 124.58 397 062.27 0 В процес на 
изпълнение 25.06.2014 г. 25.06.2015 г.

69 Варна Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес 
развитие

Сдружение "Черноморски 
енергиен клъстер" 185 054.59 135 594.69 135 594.69 Приключен 23.03.2012 г. 23.03.2014 г.

70 Варна Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за 
устойчив регионален напредък

СМАРТ КОНСУЛТИНГ 
КЛЪСТЕР 323 335.52 254 475.18 90 079.63 В процес на 

изпълнение 12.03.2013 г. 12.03.2015 г.

71 Варна
„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на 
иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на 
море, като възможност за професионално развитие и кариера

Клъстер за развитие на морски 
специалисти 373 382.00 259 317.40 47 857.76 В процес на 

изпълнение 12.03.2013 г. 12.03.2015 г.

72 Варна "Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане 
на иновативни бизнес услуги"

Сдружение "Клъстер Варна 
бизнес консулт" 307 023.62 224 861.27 60 350.63 В процес на 

изпълнение 26.09.2013 г. 26.03.2015 г.

73 Варна Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното 
позициониране на "ХЕПИ КЛЪСТЕР" и на неговите членове" ДЗЗД "ХЕПИ КЛЪСТЕР" 422 333.00 300 004.45 0 В процес на 

изпълнение 10.03.2014 г. 10.08.2015 г.

74 Варна Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Български 
индустриален клъстер“

Сдружение "Български 
индустриален клъстер" 434 975.52 328 528.14 0 В процес на 

изпълнение 26.09.2013 г. 26.03.2015 г.

75 Варна
„Клъстер за устойчиво развитие на градската среда” – популяризиране, 
разработване и внедряване в строителството на иновативни решения за 
изграждане на устойчива градска среда

Клъстер за устойчиво развитие 
на градската среда 1 008 353.82 620 588.91 0 В процес на 

изпълнение 26.09.2013 г. 26.03.2015 г.

76 Варна „Клъстер Промаркет Плюс” – ефективен модел за устойчиво и 
конкурентноспособно развитие "Клъстер Промаркет Плюс" 324 657.40 222 018.79 3 466.44 В процес на 

изпълнение 10.03.2014 г. 10.05.2015 г.

77 Варна Инвестиции за кулинарни иновации и разширяване на дейността на 
клъстер АКИГ

Асоциация "Кулинарни 
изкуства и гостоприемство" 
(АКИГ)

475 926.00 241 547.00 0 В процес на 
изпълнение 10.03.2014 г. 10.09.2015 г.

1 проект 669 990.64 669 990.64 519 207.29

78 Обл. Варна Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране ОБЩИНА ВАРНА 669 990.64 669 990.64 519 207.29 В процес на 
изпълнение 12.07.2011 г. 12.06.2015 г.

153 проекта 14 740 236.19 14 507 552.42 6 752 948.22

79 Варна Повишаване на конкурентоспособността чрез квалификация и мотивация
"Териториален център за 
квалификация и 
преквалификация" ООД

176 005.66 176 005.66 125 997.99 В процес на 
изпълнение 16.04.2013 г. 01.10.2014 г.

80 Варна "Нови работни места за безработни млади хора" "РИДИНЕД" ООД 41 285.82 41 285.82 14 622.98 В процес на 
изпълнение 30.10.2013 г. 30.04.2015 г.

81 Варна "Насърчаване на младежката заетост в "АРЕА" ЕООД" АРЕА ЕООД 328 300.60 328 300.60 65 660.12 В процес на 
изпълнение 07.03.2014 г. 31.10.2015 г.

82 Варна "Заетост за безработни младежи в "А.Д.Холд" ООД "А.Д.ХОЛД" ООД 292 627.96 292 627.96 58 525.59 В процес на 
изпълнение 07.03.2014 г. 31.10.2015 г.

83 Варна "Изграждане на ядро специалисти чрез обучение, мотивация и 
възможност за реализация" "Консисто" ООД 64 752.18 64 752.18 42 088.92 В процес на 

изпълнение 22.10.2013 г. 01.07.2015 г.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

 Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."84 Варна "Професионално развитие и устойчива заетост - създаване на нови 
работни места в "АЯКС-2002" ООД" "АЯКС-2002" ООД 94 784.92 94 784.92 0 Временно спрян 30.10.2013 г. 30.03.2015 г.

85 Варна
"Обучаване на млади безработни и осигуряване на тяхната заетост в 
"Лидер Груп" ЕООД като Администратори на уеб сайт и Търговски 
представители"

"ЛИДЕР ГРУП" ЕООД 82 531.12 82 531.12 16 500.00 В процес на 
изпълнение 22.10.2013 г. 01.11.2015 г.

86 Варна "Германос Телеком - България в подкрепа на младежката заетост" Германос Телеком България 
ЕАД 374 527.36 374 527.36 74 905.47 В процес на 

изпълнение 23.10.2013 г. 01.04.2015 г.

87 Варна Компeтентност, интеграция, успех - създаване на нови работни места в 
АГЕНДА ООД АГЕНДА ООД 31 601.78 31 601.78 17 014.60 В процес на 

изпълнение 22.10.2013 г. 22.02.2015 г.

88 Варна Професионална квалификация по пътя към стабилен успех в туризма - 
създаване на нови работни места в ВИЙОР-97 ООД ВИЙОР-97 ООД 121 538.89 121 538.89 71 025.71 В процес на 

изпълнение 22.10.2013 г. 01.03.2015 г.

89 Варна Професионална квалификация по пътя към стабилен успех в туризма - 
създаване на нови работни места в ДЖИ ВИ ВИ АД ДЖИ ВИ ВИ АД 136 421.72 136 421.72 86 166.82 В процес на 

изпълнение 22.10.2013 г. 01.03.2015 г.

90 Варна "Създаване на Димитрови Груп ЕООД - устойчива агенция за 
мърчандайзингови и консултантски услуги" "Димитрови Груп" ЕООД 18 739.87 18 739.87 18 739.87 Приключен 10.04.2013 г. 14.04.2014 г.

91 Варна "Стартиране на самостоятелна стопанска дейност и осигуряване на 
дейността на Стилклима ЕООД" "СТИЛКЛИМА" ЕООД 13 029.95 13 029.95 13 029.95 Приключен 11.04.2013 г. 11.01.2014 г.

92 Варна "Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала" "Дафовска" ЕООД 19 794.93 19 794.93 19 608.20 В процес на 
изпълнение 12.04.2013 г. 01.02.2014 г.

93 Варна "Създаване и развитие на фирма за отопление, вентилация и 
климатизация (ОВК)" "ТОПЛОКЛИМА" ЕООД 19 494.54 19 494.54 18 832.72 В процес на 

изпълнение 09.04.2013 г. 01.03.2014 г.

94 Варна "Културно-исторически образователен център Алестра" "АЛЕСТРА ТУР" ЕООД 19 087.32 19 087.32 19 087.32 Приключен 10.04.2013 г. 01.02.2014 г.

95 Варна "Изследователска дейност на източно-православните храмове като обект 
на религиозния (църковен) и културен туризъм" "ККБ - ВАРНА" ЕООД 15 496.39 15 496.39 15 496.39 Приключен 11.04.2013 г. 01.01.2014 г.

96 Варна "Агентство за недвижими имоти" "НВЛ Недвижими Имоти" 
ЕООД 18 681.50 18 681.50 18 680.04 Приключен 26.03.2013 г. 01.03.2014 г.

97 Варна "Алтернативен туризъм" "ОЛ ИНВЕСТ" ЕООД 17 855.76 17 855.76 17 855.75 Приключен 26.03.2013 г. 01.06.2014 г.

98 Варна "Инвестиране в самостоятелна заетост за предоставяне на 
сертификационни услуги" "СТАНДАРТА ПЛЮС" ЕООД 19 011.78 19 011.78 19 011.78 Приключен 11.04.2013 г. 11.04.2014 г.

99 Варна "Реализация на предприемаческа идея за отваряне на малка, бутикова 
пекарна" СИТАРА 9 ЕООД 16 186.45 16 186.45 16 186.17 Приключен 04.06.2013 г. 04.02.2014 г.

100 Варна Комплексно обслужване в областта на недвижимите имоти. "ХОУМ БЕСТ" ЕООД 18 914.70 18 914.70 18 913.66 Приключен 04.06.2013 г. 01.03.2014 г.

101 Варна "Транспортни услуги "Транспит" ЕТ "ТРАНСПИТ - НИКОЛАЙ 
ИВАНОВ" 19 787.71 19 787.71 19 785.14 Приключен 04.06.2013 г. 01.04.2014 г.

102 Варна Сладкарски цех "Безглутенов свят" "БЕЗГЛУТЕНОВ СВЯТ" ЕООД 19 081.92 19 081.92 19 081.85 Приключен 04.06.2013 г. 01.02.2014 г.

103 Варна "Подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на фирма 
Уейк Къмпани ЕООД" "УЕЙК КЪМПАНИ" ЕООД 13 721.79 13 721.79 14 238.57 Приключен 04.06.2013 г. 30.02.2014

104 Варна "Създаване на магазин за хранителни стоки "Димитрия" ЕООД" "ДИМИТРИЯ" ЕООД 18 610.98 18 610.98 18 610.42 Приключен 04.06.2013 г. 30.04.2014 г.

105 Варна "Учебен чуждоезиков център с внедрена виртуална класна стая" "ОРТО 2012" ЕООД 15 599.79 15 599.79 15 599.79 Приключен 04.06.2013 г. 01.03.2014 г.

106 Варна "Иновативен и ергономичен дизайн за интериора на вашия дом или офис" "ИНТЕХ ДИЗАЙН" ЕООД 18 962.46 18 962.46 18 960.97 Приключен 05.06.2013 г. 01.05.2014 г.

107 Варна "Създаване на дизайнерски център с магазин за LED-осветление "Грийн 
Тера 2013" ЕООД" "Грийн Тера 2013" ЕООД 17 695.62 17 695.62 17 695.62 Приключен 05.06.2013 г. 01.02.2014 г.

108 Варна "Искам да стана като Бербатов" "МЛАДЕКС СПОРТ" ЕООД 15 922.21 15 922.21 15 921.29 Приключен 25.06.2013 г. 01.02.2014 г.

109 Варна "Хлебарница" "ВАЛИМАРК" ЕООД 19 810.97 19 810.97 19 810.96 Приключен 05.06.2013 г. 31.03.2014 г.

110 Варна "Коктейл-бар с детски кът "Прейд" "ПРЕЙД" ЕООД 19 755.67 19 755.67 3 951.13 Временно спрян 22.07.2013 г. 01.08.2014 г.

111 Варна "Създаване на кантора за счетоводни услуги "Монипрес консулт" ЕООД" "МОНИПРЕС КОНСУЛТ" 
ЕООД 13 457.99 13 457.99 13 457.36 Приключен 05.06.2013 г. 01.03.2014 г.

112 Варна "Създаване на търговски обект за предлагане на био храни" "БИОДЕСС" ЕООД 18 897.74 18 897.74 18 897.14 Приключен 05.06.2013 г. 01.08.2014 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."113 Варна "Създаване на иновативен модел за развитие на специализиран магазин за 
детски обувки" "ВИАВЕРИ" ООД 19 801.46 19 801.46 3 960.00 В процес на 

изпълнение 05.06.2013 г. 31.08.2014 г.

114 Варна "Център за красота и здраве" "ЕЛБОРИНА" ЕООД 19 622.94 19 622.94 15 532.40 В процес на 
изпълнение 05.06.2013 г. 31.12.2014 г.

115 Варна "Стартиране на консултантска дейност и адвокатска практика" ЕТ "БИЛЯНА БОРИСОВА - 
ЕМ" 12 265.79 12 265.79 7 319.60 В процес на 

изпълнение 06.06.2013 г. 09.01.2015 г.

116 Варна "Уеб-дизайн студио - модел за успешен старт на собствен бизнес" "УЕБШОП БЪЛГАРИЯ" ЕООД 18 363.37 18 363.37 18 363.16 Приключен 06.06.2013 г. 28.02.2014 г.

117 Варна "Магазин за продажба на храни и аксесоари за домашни любимци "Бастет 
и Анубис"

ЕТ "НЕД И КО- НЕДКО 
ПАНАЙОТОВ" 19 195.50 19 195.50 3 839.00 В процес на 

изпълнение 13.06.2013 г. 30.06.2014 г.

118 Варна "Създаване на "Сентина" ЕООД - магазин за подаръчни артикули" "СЕНТИНА" ЕООД 16 303.98 16 303.98 15 265.56 В процес на 
изпълнение 06.06.2013 г. 01.01.2014 г.

119 Варна "Създаване на заведение за бързо обслужване "Пан Блин" "ГРАД Н" ЕООД 19 756.10 19 756.10 19 755.96 Приключен 06.06.2013 г. 31.01.2014 г.

120 Варна "Създаване на устойчиво предприятие за реклама и посредничество при 
продажба на софтуерни продукти и консултантски услуги" "АЛИКСЕНА" ЕООД 19 167.08 19 167.08 19 167.08 Приключен 06.06.2013 г. 01.01.2014 г.

121 Варна "Изграждане на център за интериорен и екстериорен дизайн" "ФОРМА ДИ КОЛОРЕ" ЕООД 19 782.76 19 782.76 14 322.86 В процес на 
изпълнение 06.06.2013 г. 01.02.2014 г.

122 Варна "Създаване на школа за художествена дейност и приложно изкуство - 
АРТ Павилион" "АРТ ПАВИЛИОН" ЕООД 18 041.01 18 041.01 18 041.01 Приключен 12.07.2013 г. 01.01.2014 г.

123 Варна "Градината на цветята" "ИВА И СИНОВЕ" ЕООД 6 522.86 6 522.86 6 533.09 Приключен 12.07.2013 г. 01.03.2014 г.

124 Варна "Красота и стил у дома" "4 МЕ ЛО" ЕООД 17 426.47 17 426.47 17 425.72 Приключен 11.07.2013 г. 01.07.2014 г.

125 Варна "Ефективно консултиране в сферата на ВИ" "ЕЙ ВИ ДЖИ КОНСУЛТИНГ" 
ЕООД 19 626.16 19 626.16 8 432.31 В процес на 

изпълнение 10.07.2013 г. 01.10.2014 г.

126 Варна "Пекарна "Евро бейкъри" "ТРЕЙД ЛОРД" ЕООД 19 896.54 19 896.54 9 870.07 В процес на 
изпълнение 11.07.2013 г. 01.03.2014 г.

127 Варна "Създаване и управление на студио за базисна матрично-ритъмна 
терапия" "КОНСОРТ ВАРНА" ЕООД 15 643.76 15 643.76 15 643.76 Приключен 11.07.2013 г. 01.04.2014 г.

128 Варна "Модно шивашко ателие за изработване на детски сценични костюми за 
представления и тържества" "ШИК-КО" ЕООД 16 954.24 16 954.24 16 953.94 Приключен 10.07.2013 г. 01.04.2014 г.

129 Варна "Създаване на сервиз за ремонт на компютри, компютърна и офис 
техника и закупуване на необходимите активи" "КОМПЮТЪР" ЕООД 19 881.70 19 881.70 3 976.34 В процес на 

изпълнение 11.07.2013 г. 01.07.2014 г.

130 Варна "Търговия с риба и рибни продукти" "ТРАУЛЕР" ЕООД 16 246.98 16 246.98 16 246.98 Приключен 11.07.2013 г. 01.05.2014 г.

131 Варна "Повишаване на икономическата активност чрез стартиране на 
туристическа агенция "Гранд Роял Тур" "ГРАНД РОЯЛ ТУР" ЕООД 19 169.62 19 169.62 19 169.35 Приключен 10.07.2013 г. 10.01.2014 г.

132 Варна "Създаване на студио за гравиране на снимки и портрети в кристални 
форми посредством лазерен гравир "Кристална магия" "ГАЛ-03" ЕООД 17 659.33 17 659.33 17 659.13 Приключен 12.07.2013 г. 01.04.2014 г.

133 Варна "Офис за счетоводни услуги и данъчни консултации" "Дяков КВ" ЕООД 13 764.73 13 764.73 13 764.70 Приключен 12.07.2013 г. 01.04.2014 г.

134 Варна "Инвестиция в хората" "АРИЕЛ СВ 2012" ЕООД 16 611.07 16 611.07 10 526.02 В процес на 
изпълнение 12.07.2013 г. 01.10.2014 г.

135 Варна "Вкусна храна - перфектно обслужване - безкомпромисна хигиена" "ФРЕШ ПОЙНТ-8" ЕООД 19 066.01 19 066.01 10 821.36 В процес на 
изпълнение 12.07.2013 г. 01.10.2014 г.

136 Варна "Създаване на "КРОНБИС" ЕООД - обект за производство и продажба на 
закуски и тестени изделия+ "КРОНБИС" ЕООД 15 947.28 15 947.28 15 946.85 Приключен 12.07.2013 г. 01.01.2014 г.

137 Варна "Счетоводна кантора" "СЧЕТОВОДЕН ОФИС 
ВАРНА" ЕООД 17 231.99 17 231.99 17 231.96 Приключен 10.07.2013 г. 10.01.2014 г.

138 Варна "Търговия на стоки и услуги посредством вендинг автомати" "ИНФИНИТИ ВЕНДИНГ" 
ЕООД 16 303.30 16 303.30 16 303.22 Приключен 10.07.2013 г. 01.07.2014 г.

139 Варна "Лаборатория на успеха" "А2О" ЕООД 17 339.94 17 339.94 17 339.92 Приключен 11.07.2013 г. 11.05.2014 г.

140 Варна "Създаване на цех за производство на тенти и покривала за ветроходни 
яхти и моторни лодки" "ЯХТ ДИЗАЙН" ЕООД 15 027.06 15 027.06 15 027.03 Приключен 11.07.2013 г. 01.04.2014 г.

141 Варна "Създаване на "МАГУЧИ" ЕООД - Магазин за дрехи - активни възрастни 
50 плюс" "МАГУЧИ" ЕООД 11 809.95 11 809.95 11 809.94 Приключен 12.07.2013 г. 31.01.2014 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
142 Варна

"Стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност, свързана с 
предлагане на обучителни и консултантски услуги и подбор на персонал 
в сферата на туризма"

"КОНСУЛТ АЙ ДЖИ" ООД 18 200.97 18 200.97 18 200.10 Приключен 12.07.2013 г. 01.04.2014 г.

143 Варна "Създаване на кафе книжарница "Рави-радост" ЕООД" "РАВИ-РАДОСТ" ЕООД 17 140.52 17 140.52 17 139.15 Приключен 11.07.2013 г. 01.03.2014 г.

144 Варна
"Създаване на устойчиво предприятие за продажба на био и 
дерматологично безопасни продукти, здравословни храни, еко стоки за 
бита"

"МИСВЕЛ" ЕООД 17 529.34 17 529.34 17 529.34 Приключен 11.07.2013 г. 01.03.2014 г.

145 Варна Независима лаборатория за анализ на зърно КАЛУЛА 84 ЕООД 19 822.33 19 822.33 13 429.46 В процес на 
изпълнение 05.09.2013 г. 01.06.2014 г.

146 Варна ИНФО ТУРИСТ ОФИС ЕООД - бюро за квартирни и туристически 
услуги ИНФО ТУРИСТ ОФИС ЕООД 19 908.15 19 908.15 10 510.56 В процес на 

изпълнение 02.09.2013 г. 01.08.2014 г.

147 Варна Счетоводна кантора АНАНТАРА ЕООД 19 441.02 19 441.02 19 440.53 Приключен 02.09.2013 г. 01.06.2014 г.

148 Варна Алтернативен туризъм ЕВЕНТЪР ЕООД 19 044.60 19 044.60 19 044.58 Приключен 02.09.2013 г. 01.05.2014 г.

149 Варна Кабинет по дентална медицина "Д-Р БИЛЯНА БОНЕВА"

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 
ЗА ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-Д-Р 
БИЛЯНА БОНЕВА

14 899.77 14 899.77 14 899.35 Приключен 02.09.2013 г. 01.06.2014 г.

150 Варна Клуб на свободното време ПАНИ 53 ЕООД 14 227.73 14 227.73 14 227.73 Приключен 02.09.2013 г. 01.06.2014 г.

151 Варна Създаване, управление и развитие на арт магазин-галерия ЮРОЛИНКЪР ЕООД 19 716.16 19 716.16 15 772.92 В процес на 
изпълнение 02.09.2013 г. 16.09.2014 г.

152 Варна Комплексно безпрахово почистване на домове и офиси ДЪГА-АЛДА ЕООД 19 147.10 19 147.10 19 146.81 Приключен 03.09.2013 г. 01.05.2014 г.

153 Варна Създаване на ПРО ТУУЛС КОНСУЛТ ЕООД - магазин за инструменти и 
крепежни елементи ПРО ТУУЛС КОНСУЛТ ЕООД 19 781.47 19 781.47 19 780.93 Приключен 03.09.2013 г. 01.04.2014 г.

154 Варна Спа студио за маникюр АМРИТА-МН ЕООД 19 339.70 19 339.70 19 339.61 Приключен 03.09.2013 г. 01.07.2014 г.

155 Варна ГРАНД ДИЗАЙН ВАРНА - СП ГРАНД ДИЗАЙН ВАРНА - СП 
ЕООД 19 244.58 19 244.58 19 243.36 Приключен 03.09.2013 г. 01.04.2014 г.

156 Варна

Създаване и утвърждаване на пазара на консултантска фирма 
"ЕВРОКОНСУЛТ 2014-2020", в сферата на изготвянето, 
изпълнението,отчитането, мониторинга на проектни предложения и 
консултиране по оперативни програми на ЕС

ЕВРОКОНСУЛТ 2014-2020 
ЕООД 19 934.96 19 934.96 19 934.80 Приключен 03.09.2013 г. 01.07.2014 г.

157 Варна Павилион - САНДВИЧ С КАФЕ ОС 12 ЕООД 18 941.23 18 941.23 15 152.98 В процес на 
изпълнение 03.09.2013 г. 01.08.2014 г.

158 Варна Фризьорски и козметичен салон за красота и стил НМНД ЕООД 19 307.57 19 307.57 19 306.73 Приключен 04.09.2013 г. 01.03.2014 г.

159 Варна Салон за красота Силвия СНД ЕООД 19 607.79 19 607.79 19 605.38 Приключен 04.09.2013 г. 01.04.2014 г.

160 Варна Център за професионално обучение ИНД 81 ЕООД 19 997.76 19 997.76 14 733.16 В процес на 
изпълнение 04.09.2013 г. 01.11.2014 г.

161 Варна Създаване и развитие на център за консултиране и обичение "План Б" ПЛАН Б - Варна ЕООД 16 812.77 16 812.77 16 812.76 Приключен 04.09.2013 г. 01.04.2014 г.

162 Варна Изработване, печат и разпространение на рекламни късмети ГРАФИТ ПАСТЕЛ 19 702.44 19 702.44 19 702.40 Приключен 04.09.2013 г. 01.05.2014 г.

163 Варна Маджик3Д Маджик3Д ЕООД 19 991.76 19 991.76 15 993.41 В процес на 
изпълнение 04.09.2013 г. 01.08.2014 г.

164 Варна Кафе-сладкарница "РУБИК 1" ЕООД 19 864.84 19 864.84 3 972.97 В процес на 
изпълнение 06.12.2013 г. 01.09.2014 г.

165 Варна Интернет информационна система и електронен магазин с дистанционно 
управление в сферата на туризма ВЕНИС ГРУП ЕООД 7 996.66 7 996.66 19 242.87 Приключен 04.12.2013 г. 01.09.2014 г.

166 Варна Създаване на детски център "Монтесори" Еджукейшън 2013 ЕООД 19 998.87 19 998.87 3 999.77 В процес на 
изпълнение 04.12.2013 г. 01.08.2014 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."167 Варна Диагностичен център за леки автомобили АВТОМОБИЛ ЕООД 18 194.42 18 194.42 0 Регистриран 04.12.2013 г. 01.06.2014 г.

168 Варна Създаване на ФЕНИКС СМ ЕООД - мострена зала за щори и дограма ФЕНИКС СМ ЕООД 19 999.24 19 999.24 12 999.50 В процес на 
изпълнение 04.12.2013 г. 01.09.2014 г.

169 Варна Фотографско студио за портретна фотография, фотообработка и печат УАЙЛД УЕСТ ЕООД 19 982.47 19 982.47 15 652.85 В процес на 
изпълнение 04.12.2013 г. 01.11.2014 г.

170 Варна Създаване на ПАРТИ ДИ ДЖЕЙС РЕНТАЛС ЕООД - агенция за 
озвучаване и парти услуги

ПАРТИ ДИ ДЖЕЙС РЕНТАЛС 
ЕООД 19 886.35 19 886.35 15 745.75 В процес на 

изпълнение 04.12.2013 г. 01.08.2014 г.

171 Варна Старт на АРТ - Студио Декорела ООД ДЕКОРЕЛА ООД 19 823.94 19 823.94 19 823.80 Приключен 04.12.2013 г. 01.06.2014 г.

172 Варна Мини Маркрт "Европа" - плаж Кабакум ДИМА ТРЕЙД- 2012 ЕООД 19 536.40 19 536.40 3 907.28 В процес на 
изпълнение 05.12.2013 г. 01.08.2014 г.

173 Варна Проектиране на строителни конструкции БИС ИНЖЕНЕРИНГ 2000 
ЕООД 19 807.85 19 807.85 15 846.28 В процес на 

изпълнение 05.12.2013 г. 01.10.2014 г.

174 Варна Разкриване на салон за красота и учебен център за професионално 
обучение към него ВАРЕС ЕООД 19 989.43 19 989.43 3 997.89 В процес на 

изпълнение 05.12.2013 г. 01.09.2014 г.

175 Варна Стартиране на самостоятелна стопанска дейност в туристическия сектор ГАБИНО ЕООД 16 214.43 16 214.43 16 214.38 Приключен 05.12.2013 г. 01.07.2014 г.

176 Варна Изграждане на мрежа от мултимедийни информационно-рекламни 
конзоли /МИРК/ "ВН ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД 19 916.36 19 916.36 9 946.80 В процес на 

изпълнение 05.12.2013 г. 01.02.2015 г.

177 Варна Здраве, спорт и красота ВИЛМОНИК ЕООД 19 563.79 19 563.79 3 912.76 В процес на 
изпълнение 05.12.2013 г. 01.01.2015 г.

178 Варна Фризьорство и козметика-тенденции за красота ОМБРЕ - ЛИ ЕООД 10 669.24 10 669.24 19 559.57 Приключен 05.12.2013 г. 01.09.2014 г.

179 Варна Създаване на Ендипи Систем ЕООД - мултимедийно студио за видео 
обработка Ендипи Систем ЕООД 19 923.05 19 923.05 12 949.98 В процес на 

изпълнение 04.12.2013 г. 01.08.2014 г.

180 Варна Създаване на фурна за закуски и тестени изделия - ЕТ СИДИВИНА-
СТАНКА ЦВЕТАНОВА

ЕТ СИДИВИНА-СТАНКА 
ЦВЕТАНОВА 18 416.97 18 416.97 3 683.00 В процес на 

изпълнение 04.12.2013 г. 01.06.2015 г.

181 Варна Мартеничка - магазин за консумативи за производство на мартеници - 
модел за успешен старт на собствен бизнес БОЯДИМ-РАЙ ЕООД 19 895.89 19 895.89 3 979.18 В процес на 

изпълнение 06.12.2013 г. 01.02.2015 г.

182 Варна Създаване на студио за комерсиален и специализиран софтуер МУК 
България ЕООД МУК България ЕООД 19 572.35 19 572.35 12 722.03 В процес на 

изпълнение 04.12.2013 г. 01.08.2014 г.

183 Варна "Създаване, стартиране и развитие на Търговска фирма, предлагаща 
онлайн консултации по здравословно хранене" "ВАРИАНТ-В 1" ЕООД 19 808.35 19 808.35 3 961.67 В процес на 

изпълнение 01.04.2014 г. 01.09.2014 г.

184 Варна "Фаст бургер" "ФАСТ ФУУД ПРОДУКТ" 
ЕООД 19 996.12 19 996.12 15 996.90 В процес на 

изпълнение 02.04.2014 г. 23.10.2014 г.

185 Варна "Студио "Красиво и здраво тяло" "АУРИЕЛ" ЕООД 19 871.72 19 871.72 0 Регистриран 02.04.2014 г. 01.10.2014 г.

186 Варна "Развиване на традиционното изкуство ДЕКУПАЖ и предлагането на 
произведенията чрез съвременните интернет технологии" "ДЕКУПАЖ" ООД 19 087.20 19 087.20 3 817.44 В процес на 

изпълнение 03.04.2014 г. 01.09.2014 г.

187 Варна Квалифицирани и мотивирани служители - успешен бизнес "МОНТАЖИ - ВАРНА" АД 57 803.90 46 243.12 46 242.56 Приключен 17.01.2013 г. 01.05.2014 г.

188 Варна Адаптиране към икономиката на знанието чрез учение през целия живот "Пертито" ЕООД 24 401.90 24 401.90 24 397.60 Приключен 24.01.2013 г. 01.03.2014 г.

189 Варна Повишаване на конкурентоспособността на заетите лица чрез учение през 
целия живот "ТОБИЗ 91" ООД 30 839.71 30 839.71 30 831.06 Приключен 31.01.2013 г. 31.01.2014 г.

190 Варна "Подобряване адаптивността и повишаване на квалификацията на 
персонала в Ортанна ЕООД" ОРТАННА ЕООД 38 770.00 38 770.00 32 085.25 В процес на 

изпълнение 06.02.2013 г. 20.03.2014 г.

191 Варна Организация на ефективен специализиран транспорт за служителите на 
хотели "Берлин",к.к. "Златни пясъци"

УОЛТЪН АСОШИЙТС-
БЪЛГАРИЯ ООД 97 941.10 97 941.10 19 588.00 В процес на 

изпълнение 06.12.2013 г. 01.07.2015 г.

192 Варна Териториална мобилност и по-добър достъп до работното място

МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА-
ВАРНА" АД

327 924.45 327 924.45 65 584.89 В процес на 
изпълнение 06.12.2013 г. 01.06.2015 г.

193 Варна Организиране на специализиран транспорт за служителите на "ДЖИ ВИ 
ВИ" АД и неговия партньор ДЖИ ВИ ВИ АД 35 291.54 35 291.54 7 058.31 В процес на 

изпълнение 06.12.2013 г. 01.07.2015 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
194 Варна „Повишаване мобилността на служителите в "Терем - КРЗ Флотски 

Арсенал – гр. Варна" ЕООД, чрез осигуряване на служебен транспорт“
"Терем КРЗ Флотски Арсенал - 
Варна" ЕООД 107 499.53 84 075.38 16 815.00 В процес на 

изпълнение 06.12.2013 г. 01.08.2015 г.

195 Варна Осигуряване на мобилност за служителите на хотел Варшава "КЕРЕМЕДЧИЕВИ" ООД 24 477.03 24 477.03 4 895.41 В процес на 
изпълнение 09.12.2013 г. 01.05.2015 г.

196 Обл. Варна
Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в 
"Строителен и технически флот" АД - гр. Варна - комплекс от мерки за 
запазване заетостта на работещите в дружеството

"Строителен и технически 
флот" АД 30 623.89 30 623.89 6 124.78 Регистриран 09.12.2013 г. 01.04.2015 г.

197 Варна Транспортно обслужване на служители и работници на "ХОТЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД

"ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" 
АД 186 718.05 186 718.05 37 343.61 В процес на 

изпълнение 09.12.2013 г. 01.06.2015 г.

198 Варна Устойчивост на заетостта във фирма "Бел-РС" ООД чрез подкрепа за 
географска мобилност на персонала "Бел-РС" ООД 25 282.69 25 282.69 5 056.00 В процес на 

изпълнение 27.02.2014 г. 01.05.2015 г.

199 Варна Транспортно обслужване на служители и работници на ГРАНД ХОТЕЛ 
ВАРНА АД ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 148 552.46 148 552.46 29 710.49 Временно спрян 09.12.2013 г. 09.05.2015 г.

200 Варна Повишаване на адаптивността на заетите в "Хотел Лилия" АД лица, чрез 
осигуряване на транспорт от и до работното място "Хотел Лилия" АД 36 952.65 36 952.65 0 В процес на 

изпълнение 09.12.2013 г. 01.04.2015 г.

201 Варна С организиран транспорт до и от работното място в "ХЕПИ ЛЕЙДИ" 
ЕООД "ХЕПИ ЛЕЙДИ" ЕООД 33 401.32 33 401.32 0 В процес на 

изпълнение 09.12.2013 г. 01.10.2015 г.

202 Варна Осигуряване на транспорт на служителите в хотел "Марина Гранд Бийч", 
к. к. Златни пясъци "Бирс" ООД 38 428.03 38 428.03 7 685.61 В процес на 

изпълнение 21.02.2014 г. 01.08.2015 г.

203 Варна "На път - Близо до работа" "ХУНЕКС-БГ" ООД 70 877.32 70 877.32 16 000.00 Временно спрян 09.12.2013 г. 01.07.2015 г.

204 Варна "Безопасност на труда в ПЧМВ" Поддържане Чистотата на 
Морските Води АД 195 578.32 156 462.66 31 292.53 В процес на 

изпълнение 22.08.2013 г. 01.11.2014 г.

205 Варна "Повече безопасност при работа - повече производителност и мотивация" "ОРИОН - 94" ООД 82 739.03 82 739.03 16 547.81 В процес на 
изпълнение 25.10.2013 г. 25.09.2014 г.

206 Варна "Безопасност и здраве при работа в М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД" "М САТ КЕЙБЪЛ" ЕАД 138 023.54 110 418.83 22 083.77 В процес на 
изпълнение 25.10.2013 г. 25.08.2014 г.

207 Варна Подобряване на работните условия в "Топ Принт" ООД "ТОП ПРИНТ" ООД 48 985.65 48 985.65 48 985.65 Приключен 26.06.2013 г. 01.07.2014 г.

208 Варна "Безопасни условия на труд на работните места" „МИ-12” ООД 57 958.05 57 958.05 57 958.05 Приключен 19.06.2013 г. 19.06.2014 г.

209 Варна "Създаване на условия за безопасен труд във "Варна Меритайм" ООД" "Варна Меритайм" ООД 68 621.09 68 621.09 68 620.71 Приключен 02.07.2013 г. 02.07.2014 г.

210 Варна БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И 
КАЧЕСТВО

СБАЛОЗ "д-р Марко Антонов 
Марков - Варна" ЕООД 172 265.33 137 812.26 50 825.77 В процес на 

изпълнение 17.06.2013 г. 01.10.2014 г.

211 Варна "Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - 
Варна" ЕАД" "Далкия - Варна" ЕАД 141 527.62 113 222.10 22 644.42 В процес на 

изпълнение 24.06.2013 г. 01.10.2014 г.

212 Варна "Сигурност и безопастност на работното място" "ВАРНЕНСКИ БРЯГ" АД 128 797.75 128 797.75 128 795.77 Приключен 20.06.2013 г. 01.04.2014 г.

213 Варна
"Подобряване на условията на труд в "ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" АД 
при спазване на нормите и изискванията на законодателството при 
безопасност и здраве при работа"

"ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ" 
АД 208 769.34 167 015.47 33 403.09 В процес на 

изпълнение 28.06.2013 г. 01.10.2014 г.

214 Варна "Осигуряване на здравословни работни места" "ГБС Варна" АД 65 421.60 65 421.60 13 084.32 В процес на 
изпълнение 18.06.2013 г. 18.06.2014 г.

215 Варна "Подобряване условията на труд в "АМОРЕЯ 16" ООД - гр. Варна" "АМОРЕЯ 16" ООД 99 001.84 99 001.84 19 800.37 В процес на 
изпълнение 30.09.2013 г. 01.11.2014 г.

216 Варна
"Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне 
анализ на състоянието и внедряване на система за управление на 
безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007"

"Булкредо" ЕООД 120 653.50 120 653.50 46 459.20 В процес на 
изпълнение 26.08.2013 г. 26.08.2014 г.

217 Варна "По-добри условия на труд за по-висока производителност" "Ай Ви Сейлингс" ООД 98 894.47 79 115.58 79 102.62 Приключен 24.06.2013 г. 01.07.2014 г.

218 Варна Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ 
"Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда

Варненски свободен 
университет „Черноризец 
Храбър”

195 060.41 195 060.41 81 675.49 В процес на 
изпълнение 28.05.2013 г. 25.06.2015 г.
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219 Варна

Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по 
медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни 
грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по 
комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, 
отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни 
заведения и на изискванията на модерната информационна среда

Медицински университет - 
Варна 276 317.90 276 317.90 55 263.58 В процес на 

изпълнение 18.05.2013 г. 18.01.2015 г.

220 Варна

Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на 
Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в 
съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията 
на пазара на труда

Медицински университет - 
Варна 299 273.62 299 273.62 59 854.72 В процес на 

изпълнение 18.05.2013 г. 18.01.2015 г.

221 Варна Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално 
направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна

Икономически университет - 
Варна 272 920.66 272 920.66 163 648.02 В процес на 

изпълнение 27.06.2013 г. 27.02.2015 г.

222 Варна Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет 
- Варна

Медицински университет - 
Варна 486 135.70 486 135.70 185 054.35 В процес на 

изпълнение 05.02.2013 г. 31.12.2014 г.

223 Варна Развитие и усъвършенстване на системата за управление на Технически 
университет - Варна Технически университет - Варна 399 391.36 399 391.36 163 265.17 В процес на 

изпълнение 05.02.2013 г. 05.02.2015 г.

224 Варна
Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на 
преподавателите във Варненски свободен университет " Черноризец 
Храбър"

Варненски свободен 
университет „Черноризец 
Храбър”

122 227.70 122 227.70 55 223.98 В процес на 
изпълнение 24.04.2013 г. 24.10.2014 г.

225 Варна
Създаване на съвременна система за кариерно израстване на 
преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна

Медицински университет - 
Варна 176 515.16 176 515.16 106 824.97 В процес на 

изпълнение 23.04.2013 г. 23.12.2014 г.

226 Варна Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и 
кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна

Икономически университет - 
Варна 119 421.91 119 421.91 91 484.07 В процес на 

изпълнение 24.04.2013 г. 24.12.2014 г.

227 Варна
"Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и 
специализанти от инженерните науки в ТУ - Варна и техния принос за 
развитие на икономика, базирана на знанието"

Технически университет - Варна 574 683.00 574 683.00 311 583.54 В процес на 
изпълнение 19.03.2012 г. 19.03.2015 г.

228 Варна "Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно 
развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите"

Медицински университет - 
Варна 654 041.00 654 041.00 236 451.41 В процес на 

изпълнение 19.03.2012 г. 19.06.2014 г.

229 Варна "Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална 
отговорност на университет и бизнес"

Икономически университет - 
Варна 374 970.71 374 970.71 167 353.92 В процес на 

изпълнение 18.07.2013 г. 31.12.2015 г.

230 Варна ,,Светът на куклите- умален модел на моя свят"
Сдружение за творчество и 
хармонично развитие на 
личността - "Щурче"

289 527.59 289 527.59 252 772.37 В процес на 
изпълнение 28.01.2013 г. 28.01.2014 г.

231 Варна
„Комплексен модел за личностово развитие на ученици от 1 до 7 клас от 
етническите малцинства, като стратегия за превенция от отпадане от 
образование и успешна социална интеграция”

Фондация "Хуманно общество" 205 872.01 205 872.01 205 706.07 В процес на 
изпълнение 09.04.2013 г. 09.06.2014 г.

232 Варна Приключението да пораснем заедно
Сдружение с нестопанска цел 
"Институт за кариерно 
развитие"

119 713.38 119 713.38 61 668.79 В процес на 
изпълнение 24.09.2013 г. 24.07.2014 г.

233 Варна Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно 
обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Варненски свободен 
университет „Черноризец 
Храбър”

628 102.86 628 102.86 0 В процес на 
изпълнение 05.11.2012 г. 05.10.2014 г.

234 Варна Нови форми за електронно обучение в Технически Университет - Варна Технически университет - Варна 751 361.48 744 674.36 640 125.28 В процес на 
изпълнение 11.10.2012 г. 11.10.2014 г.

235 Варна
Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на 
академичното образование за подобряване качеството на човешките 
ресурси

Икономически университет - 
Варна 565 684.84 565 684.84 330 324.90 В процес на 

изпълнение 05.11.2012 г. 05.11.2014 г.

236 Варна Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на 
Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Медицински университет - 
Варна 592 068.00 592 068.00 473 654.40 В процес на 

изпълнение 11.10.2012 г. 11.10.2014 г.
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Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."237 Варна „Персонални услуги за социална подкрепа” ОБЩИНА ВАРНА 168 901.01 168 901.01 160 903.21 Приключен 12.12.2012 г. 12.04.2014 г.

238 Варна Да не изоставяме нито едно дете – „У дома, а не в дом” ОБЩИНА ВАРНА 1 038 862.50 1 038 862.50 0 Регистриран 17.09.2014 г. 17.10.2015 г.

2 проекта 284 604.34 284 604.34 56 445.39

239 Варна Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за 
област Варна Областна администрация Варна 89 877.37 89 877.37 17 500.00 Регистриран 09.09.2013 г. 09.09.2014 г.

240 Варна Община Варна – компетентна и ефективна администрация ОБЩИНА ВАРНА 194 726.97 194 726.97 38 945.39 Регистриран 21.08.2014 г. 21.08.2015 г.

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.
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