
 

                                    

   
 Проект „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на 

гр. Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP001-1.002-0008-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно 

положение на територията на гр. Варна ”, който сe осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието нa публикацията се носи от Община Варна и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

ПРОЕКТ №BG16RFOP001-1.002-0008  

„Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на 

територията на гр. Варна” 

  

Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.002-0008-C01  

Проектът се изпълнява в рамките на процедура №BG16RFOP001-1.001–039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.   

  

Цели на проекта: 

 
1. Подобряване на социалната жилищна инфраструктура и осигуряване на достъпни и 

отговарящи на общоприетите стандарти жилищни условия на територията на община 

Варна чрез изграждане на 10 социални жилища с различна площ и функционалност; 

2. Разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на 

хора от уязвими групи и в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп 

до съвременни и адекватни жилищни условия, създаване на предпоставки 

за пространствена интеграция, социално включване и мотивация за активно включване в 

обществения живот; 

3. Осигуряване прилагането на нов подход при настаняване на нуждаещи се лица и 

семейства в общински жилища - обвързването им с участие в мерки за заетост, превенция 

на отпадане на децата от образователната система, социално включване на хора с 

увреждания чрез подкрепа от социални услуги в общността, адекватно здравеопазване; 

4. Осигуряване на достъпна архитектурна среда; 

5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в социалната инфраструктура; 

6. Подкрепа реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

град Варна чрез изграждането на социални жилища; 

7. Осигуряване на допълващ, синергичен ефект с други проекти, реализирани в зоната за 

въздействие. 
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Описание на проекта:  

Проектът е насочен към изграждане на социални жилища в град Варна, което ще 

създаде предпоставка за достъпни за настаняване, съвременни и адекватни жилищни 

условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. При изграждането на този тип 

жилища е съблюдавано правилото да се осигури пространствена интеграция на 

представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната 

сегрегация, изолация и изключване. Резултатите, които ще се постигнат с проектните 

дейности са:  

- построени 10 броя социални жилища с капацитет  34 лица;  

- 1 жилище за едночленно семейство;  

- 2 жилища за двучленно семейство, единият с увреждания;  

- 3 жилища за тричленно семейство;  

- 2 жилища за четиричленно семейство;  

- 2 жилища за пет - или шестчленно семейство.   

Всяко жилище е съставено от дневен тракт, необходимия брой спални и санитарни 

помещения, при спазване на действащата нормативна уредба е предвидено същите да ще 

бъдат изцяло обзаведени и оборудвани.  Имотът ще се благоустрои, ще се осигурят 

самостоятелни подходи към входовете в имота, ще се осигурят необходимите места за  

паркиране, площадка за отдих и/или спортни занимания. Ще бъде осигурена достъпна 

архитектурна среда за ползвателите на услугата. Новопостроените сгради ще са с 

минимум клас "B" на енергопотребление.  

Ще се подобри качеството на живот на уязвимите групи на населението на община 

Варна, ще се създадат условия за тяхната пълноценна реализация, намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване. Групите, пряко повлияни от 

резултатите от проекта, са бездомни хора и/или такива живеещи в много лоши битови 

условия; многодетни семейства; родители с деца с влошено здраве и увреждания; хора в 

риск от бедност и социално изключване. 

Основни дейности: 

1. Администриране и управление на проекта; 

2. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Изграждане 

на 10 (десет) броя еднофамилни, едноетажни жилищни сгради за социални нужди за хора 

в неравностойно положение на територията на гр. Варна“; 

3. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на 

строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи по проект 

"Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на 

град Варна"; 
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4. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект „Изграждане на 10 

(десет) броя еднофамилни, едноетажни жилищни сгради за социални нужди за хора в 

неравностойно положение на територията на гр. Варна“; 

5. Одит на проекта; 

6. Публичност и визуализация; 

7. Геодезическо заснемане на обекта на интервенция по проект "Изграждане на 

социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна"; 

8. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на дейностите по 

проекта; 

9. Въвеждане в експлоатация на обекта на интервенция. 

Индикатори: 

1. Представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени 

жилищни условия; 

2. Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони. 

 

Бюджет на проекта:   

 
Проектът е част от Инвестиционната програма на гр. Варна изпълнявана по 

Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие ” на ОП ”Региони в растеж” 

2014-2020 г., и е на обща стойност 2 020 088.69 лв., от които 1 963 388.69 лв. БФП и 56 

700.00 лв. съфинансиране от страна на Община Варна. 

Продължителност на проекта: 30 месеца (от 02.11.2020 г. до 02.05.2023 г.) 

Статут на проекта: В процес на изпълнение 


