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ПРОЕКТ № BG161PO001/1.1-01/2007/056 

„БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА-ПЪЛНО ЕНЕРГИЙНО САНИРАНЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА” 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

№ BG161PO001/1.1-01/2007/031 от 03.02.2009 г. 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 

социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” 

Обща цел на проекта: 

Да допринесе за осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 

съобразена с настоящите и бъдещите нужди на младите семейства в градския център Варна и 

прилежащите му територии. 

Специфични цели: 

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

в 27 детски заведения на територията на община Варна. В рамките на тази специфична цел 

проектът си поставя следните подцели: 

 Подобряване на материалната среда и експлоатационното състояние на сградите на 27 

детски заведения за доучилищна подготовка във Варна; 

 Създаване на модерни условия за потребителите на детските заведения; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на детските заведения. 

Основни дейности по проекта: 

Изпълнение на строително-монтажни работи – поставяне на хидроизолация; поставяне на 

топлоизолация и мазилка; подмяна на дограмата с PVC дограма, монтаж на слънчеви колектори и 

бойлери; частична подмяна на водопроводи и канализационни тръби; частична подмяна на 

вертикални щрангове на отоплителните инсталации. 

Целеви групи: 

 Потребителите на услугите на 27 детски заведения във Варна и с. Каменар – 5 465 души; 

 Семействата на децата настанени в детските заведения – 5 044 души; 

 Работещият в детските заведения педагогически и обслужващ персонал – 782 души; 

 Крайни бенефициенти децата на територията на районите Приморски, Одесос, Аспарухово, 

с. Каменар и ж.к. Владиславово, Възраждане, Младост и Община Варна – като институция, 

която е отговорна за доброто управление на детските заведения. 
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Постигнати резултати: 

 Разгъната площ, на която е направен основен ремонт - 64 036 кв. м; 

 Подменени осветителни тела с енергоспестяващи - 4 497 бр.; 

 Подменена дограма - 10 279 кв.м;  

 Монтирани слънчеви колектори - 144 бр.; 

 Поставена топлоизолация и мазилка - върху обща площ 26 854  кв.м; 

 Поставена хидроизолация - върху обща площ 15 582 кв.м.; 

 Частично подменени водопроводни тръби - 3 600 м.;  

 Частично подменени канализационни тръби - 1 010 м; 

 Частично подменени вертикални щрангове на отоплителната инсталация - 4 407 м. 

Продължителност на проекта:   от 03.02.2009 до 03.02.2011 г. 

Статус на проекта: приключил  

Бюджет на проекта по ДБФП: 5 950 802,16 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Бюджет на проекта след приключване изпълнението на дейностите: 5 282 173 лв. 

 Безвъзмездна финансова помощ: 5 266 850 лв.  

 Съфинансиране: 15 323 лв.  
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